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دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : 8ریسفت 

باتک 8تاصخشم 

9هراشا

12میدقت

« يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترضح   » ردقیلاع عجرم  هیدییأت  14نتم 

16همدقم

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  19رما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  19رما 

؟ تسیچ رکنم »  » و فورعم » »21

ّقح هب  توعد  داسفاب و  21هزرابم 

مالسا ییوج  ّقح  23حور 

تداعس ریسم  رد  24هقباسم 

هتسیاش ناناوجون  26يامیس 

ناگتشذگ خیرات  33یسررب 

؟  مینک تروشم  دیابن  یصاخشا  هچ  36اب 

لّکوت یعقاو  38يانعم 

ادخ رب  39لکوت 

تسا عونمم  یتنایخ  39هنوگره 

دندرکن تکرشداهجرد  هکاه  43نآ 

 ( میقتسم ریغ  شزومآ  یتیبرت (  رثؤم  شور  45کی 

دنوادخ تمعن  نیرتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  47تثعب 

رگید هیواز يا  زا  دُُحا  گنج  51یسررب 

رگید هیواز يا  زا  دُُحا  گنج  51یسررب 
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دوش صخشم  فوفص  53دیاب 

ناقفانم ساسا  یب  ياه  58هتفگ 

دندیواج ناگدنز  60نادیهش 

حور ياقب  رب  65يدهاش 

دَسالاُءارْمَح 65هوزغ 

تسا یناطیش  ياه  هسوسو  ذوفن  هناشن  ادخ  ریغ  زا  70سرت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  72تّیلست 

اهراب 74نیگنس 

؟  دنوش یمن  تازاجم  دنتمعن و  قرغ  ایند  رد  ناراک  هانگ  نارگمتس و  زا  یخرب  76ارچ 

دنوش یم  هیفصت  78ناناملسم 

گرم یمومع  84نوناق 

دیوشن هتسخ  تمواقم  88زا 

اه یضار  دوخ  90زا 

یسانشادخ هار  نیرت  نشور  ناهج  رد  مظن  93دوجو 

 « انَّبَر جنپ «  رب  لمتشم  تایآ  100تّیمها 

نادنمدرخ همانرب  102هجیتن 

تّقشم یتخس و  رد  نامیا  اب  دارفا  دنتمعن و  زان و  رد  راب  دنب و  یب  دارفا  ابلاغ  105ارچ 

دنتسین ناسکی  همه  باتک  108لها 

نیملسم يزوریپ  هدننک  نیمضت  هدام يا  راهچ  111همانرب 

؟  تسا هدش  هدافتسا  دیاش )  َّلََعل (  هملک  زا  نآرق  رد  ادخ  قلطم  ملع  دوجو  اب  116ارچ 

ءاِسن 118هروس 

ءاِسن 118هروس 

ضیعبت يراوخ و  هژیو  اب  118هزرابم 

؟  تسا هدوب  هنوگچ  مدآ  نادنزرف  123جاودزا 

 ( تمایق رد  لامعا  مّسجت  ام (  لامعا  ینطاب  124هرهچ 

هبوت شریذپ  127طیارش 
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بلاطم 134تسرهف 

زکرم 139هرابرد 
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دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : ریسفت 

باتک تاصخشم 

 - 1337 دمحم ، ینوتسیب ، هسانشرس : 

A New Narration of holy Qur'an for هنوـمن = ریــسفت  زا  هـتفرگرب  ناوـجون :  ریــسفت  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.ینوتسیب دمحم  مامتها  هب  / teenager

.1386 ناوج ، نایب  مق : رشن :  تاصخشم 

.م ؛10×14س  .ج  30 يرهاظ :  تاصخشم 

؛  X-93-8399-2:964 ج. : لاـیر  20000 .ج 1:964-8399-92-1 ؛  : لاـیر  20000 :978-964-5640-22-2 ؛  هرود کـباش : 
؛  4-96-8399-5:964 .ج لاــیر :  20000 .ج 4:964-8399-95-6 ؛  : لاــیر  20000 .ج 3:964-8399-94-8 ؛  : لاــیر  20000

.ج لایر :  20000 .ج 8:964-8399-99-9 ؛  لایر :  20000 .ج 7:964-8399-98-0 ؛  .ج 6:964-8399-97-2 ؛  لایر :  20000
.ج لایر :  20000 .ج 11:964-5640-02-4 ؛  لایر :  20000 .ج 10:964-5640-01-7 ؛  لایر :  20000 9:964-5640-00-0 ؛ 
؛  .ج 2-06-5640-15:964 لاـیر :  20000 .ج 14:964-5640-05-5 ؛  13 964-5640-04-8 ؛ : .ج 12:964-5640-03-1 ؛ 
؛  .ج 3-09-5640-18:964 : لایر  20000 .ج 17:964-5640-08-6 ؛  لایر :  20000 .ج 16:964-5640-07-9 ؛  لایر :  20000
؛  .ج 3-12-5640-21:964 لایر :  20000 .ج 20:964-5640-11-6 ؛  لایر :  20000 .ج 19:964-5640-10-9 ؛  لایر :  20000
؛  .ج 4-15-5640-24:964 لایر :   20000 .ج 23:964-5640-14-7 ؛  لایر :  20000 .ج 22:964-5640-13-0 ؛  لایر :  20000
؛  .ج 5-18-5640-27:964 لایر :  20000 .ج 26 964-5640-17-8 ؛ : لایر :  20000 .ج 25:964-5640-16-1 ؛  لایر :  20000

.ج 5-21-5640-30:964 لایر :  20000 .ج 29:964-5640-20-8 ؛  لایر :  20000 .ج 28:964-5640-19-2 ؛  لایر :  20000

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. 1386 لوا :  پاچ   ) 30  - 1 .ج تشاددای : 

(. اپیف ( ) 1391 مود : پاچ   ) 30 .ج 1 -  تشاددای : 

.تسا يزاریش " مراکم   " فیلات هنومن "  ریسفت  باتک "  زا  هتفرگرب  رضاح  باتک  تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

.هنومن ریسفت  رگید :  ناونع 

ناناوجون ناکدوک و  تایبدا  نرق 14 --  هعیش --  ریسافت  عوضوم : 
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هنومن ریسفت   - . 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هدوزفا :  هسانش 

BP98/ب95ت74 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

ج]297/179  : ] ییوید يدنب  هدر 

1027756 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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میدقت

ناگراتس دیـشروخ و  هام و  مدرم  همه  هک  یلاح  رد  دوب  هلاس  یتقو 13  یناوجون  رد  وا  مالسلا ،  هیلع  هّللا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هب 
ياه شزرا  اتکی و  يادـخ  دـنرادیاپان ،  دـننک و  یم  بورغ  هک  ییاهزیچ  ياج  هب  نم   : » تفگ دـندوب  هداد  رارق  دوخ  يادـخار  ...و 

« . منک یم  باختنا  ار  راگدنام 

يارجا يارب  یناوجون  رد  هک  تسا  یسک  نامه  وا  مالـسلا ،  مهیلع  هّللا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هلاس  دنزرف 12  لیعامسا  ترضح  هب 
 . دوب اتکی  يادخ  نامرف  عیطم  تشاد و  قایتشا  ردپ ، طسوت  دوخ  ندش  ینابرق  اب  طابترا  رد  ادخ  روتسد 

هاچ رد  یمرگرـس  حـیرفت و  هناهب  هب  ار  وا  شناردارب  تشاد ، لاـس  هک 12  هاـگنآ  یناوجون  رد  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هب 
ار وا  گرم  رطخ  هک  یلاح  رد  دنتخادنا و 

 . دیسر یتخبشوخ  تردق و  جوا  هب  هتسیاش » راتفر  ادخ و  هب  لّکوت   » اب درک ، یم  دیدهت 

ص:4
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رد يدوز  هب  دیـسر  ربخ  يو  هب  یتقو  هک  يزیزع  نآ  مالـسلا ،  مهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هلاس  ناوجون 18  ربکا  یلع  ترـضح  هب 
« . مرادن گرم  زا  یسرت  چیه  مینک  یم  هزرابم  قح  هار  رد  نوچ  : » دومرف دش ، دهاوخ  دیهش  البرک 

: دومرف ینیب ، یم  هنوگچ  ار  گرم  دـش  هدیـسرپ  وا  زا  ـالبرک  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نسح  ماـما  هلاـس  ناوجون 13  مساق  ترـضح  هب 
« . تسا رت  نیریش  لسع  زا  نم  يارب  ادخ  هار  رد  ِگرم  »

رابکتـسا و رفک و  نارـس  ناریا ، هیلع  مادص  یلیمحت  گنج  نایرج  رد  هک  هلاس  ناوجون 13  نآ  هدیمهف »  » نیسح دیهـش  هب  میدقت  و 
 . تخاس دوخ  هدنمرش  ار  اهنآ  یگنج  رازبا 

 . ناهج رسارس  رد  هدیمهف »  » ناناوجون همه  هب  میدقت  و 

ص:5
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« يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترضح   » ردقیلاع عجرم  هیدییأت  نتم 

ناوجون ریسفت  هرابرد 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

نیا زا  حیحـص  هدافتـسا  کش  نودـب  .دـشاب  یم  راصعا  نورق و  لوط  رد  اه  ناسنا  همه  هب  ناـّنم  دـنوادخ  هیدـه  نیرتهب  میرک  نآرق 
فلتخم نیبطاخم  اب  بساـنتم  تاـیآ ، يدـنب  عوضوم  کـیکفت و  مزلتـسم  یگدـنز ، رد  نآ  ياوتحم  يریگراـکب  ینامـسآ و  باـتک 

ءارسا تلّصف و 82  هروس  تایآ 44  دانتسا  هب  باتک  نیا  رسارس  اریز  دشاب  یم  ناوج  ناوجون و  كدوک ، ینـس  ياه  هورگ  اصوصخ 
دننام هدش و  لزان  اه  ناسنا  یحور  یمسج و  ياه  يرامیب  نامرد  افش و  يارب  سنوی  و 57 

«. تسا رت  شخبافش  یصاخ  رامیب  يارب  ییوراد  ره   » اعبط یلو  تسافش  يارب  نآ  ياهوراد  همه  هچرگ  هک  تسا  يا  هناخوراد 

ص:6
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نایرج رد  لاس  تدم 10  بناجنیا  هک  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسسؤم  مرتحم  لوئسم  ینوتسیب  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  اتسار  نیمه  رد 
ناونع تحت  هعومجم  کی  رد  ار  هنومن  ریـسفت  ًالبق  مشاب و  یم  ینآرق  یعوضوم  ياـه  شهوژپ  هصرع  رد  ناـشیا  بوخ  ياـهتیلاعف 
ریـسفت  » ناونع تحت  هعومجم  کی  رد  ار  هنومن  ریـسفت  بلاـطم  اریخا  تسا ، هدومن  رـشتنم  يزاـس و  هداـس  هصـالخ ، ناوج » ریـسفت  »

یم بلاج  رایـسب  دوخ  عون  رد  هک  تسا  هدومن  يزاس  هداس  شنیزگ و  هدـشدای ، ینـس  هورگ  اب  بسانتم  تاـیآ  رب  هیکت  اـب  ناوجون »
.دشاب

هب ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  تداعـس  یتخبـشوخ و  هک  تکربرپ  يونعم و  هرفـس  نیا  زا  اهنآ  مرتحم  هداوناخ  زیزع و  ناناوجون  مراودیما 
.دنیامنب ار  هدافتسا  رثکادح  دراد ، هارمه 

يزاریش مراکم  رصان 

1/12/85

ص:7
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همدقم

.دوش یم  هجوت  نآ  هب  رتمک  یناوج ، یکدوک و  هرود  اب  هسیاقم  رد  ام  هعماج  رد  هک  تسا  یگدنز  زا  یصاخ  هرود  یناوجون 

رد یپ  تالاؤس  حرط  تالوهجم و  يروف  فشک  رب  رارـصا  دنمفده ، يواکجنک  یعامتجا ، ياه  تیلوئـسم  شریذپ  یبلط ، لالقتـسا 
.تسا ینس  هورگ  نیا  صخاش  ياه  یگژیو  زا  یپ 

ریسفت زا  هتفرگرب  ناوجون » ریسفت   » مالسا خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسـسؤم  اهزاین ،  نیا  هب  ییوگخـساپ  يارب 
هقیلس هقئاذ و  ساسارب  ریسفت  نیا  .تسا  هدومن  رشتنم  ینس  هورگ  نیا  يارب  ار  يزاریش  مراکم  هّللا  هیآ  ترضح  فیلأت  هنومن 

ص:8
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عومجم 6236 زا  هیآ  باختنا 2177  اب  زیزع و  ناناوجون 

همدقم ( 10)

: تساریز ياه  یگژیو  ياراد  هدش و  میظنت  میرک  نآرق  هیآ 

اهنآ هرمزور  یگدـنز  رد  هدوب و  هدافتـسا  لباق  سوملم و  ناـناوجون  يارب  هک  تسا  هدـش  باـختنا  یتاـیآ  طـقف  میرک  نآرق  لـک  زا 
.دشاب يدربراک 

 . تسا هصالخ  هداس و  اهنآ  يدنب  هلمج  مک و  بلاطم  مجح 

 . دوش هداد  شزومآ  ای  هدناوخ  تحار  ات  تسا  هدش  يراذگبارعا  یبرع  ياه  هملک  تایاور و  تایآ ، همه 

تغارف تاقوا  رد  هتفرگ و  رارق  بیج  رد  یتحار  هب  ات  هدش  باختنا  تسد  فک  هزادنا  هب  باتک  عطق 

ص:9
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.دریگ رارق  سرتسد  رد  یگداس  هب  راظتنا  ای 

« زاون مشچ  هنوگرعش و   » باتک ییارآ  هحفص 

(11  ) همدقم

.دوشن هتسخ  هعلاطم  عقوم  رد  مشچ  ات  دنا  هدش  مظنم  فیدر  کی  رد  اه  طخ  مین  همه  تسا و 

تالاؤس زا  يرایـسب  حیحـص  خـساپ  هدـش و  انـشآ  میرک  نآرق  يابیز  يایند  اب  ریـسفت  نیا  هعلاطم  قیرط  زا  زیزع  ناناوجون  مراودـیما 
نآ جاوما  هب  ار  دوخ  .تسا  هتفهن  عوـنتم  اـبیز و  ياـیرد  نیا  رد  یتخبـشوخ  شمارآ و  يداـش ، زار  کـش  نودـب  .دـنبایرد  ار  دوـخ 

.دینک هبرجت  ار  يا  هزات  سح  ات  دیراپسب 

ناتسبات 1387 نارهت 

ینوتسیب دمحم  رتکد 

ص:10
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئآلُوا  َوِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلا َو  َیِلا  َنوُعْدَی  ٌهَُّما  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو   104

نارمِع ِلآ  هروس  ( 12)

 . دنناراگتسر نامه  اه  نآ  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکین و  هب  توعد  یعمج  امش ،  نایم  زا  دیاب 

هب تُّما »  تهج «  نیمه  هب  ددرگ و  همیمـض  اـه  نآ  هب  يرگید  ءایـشا  هک  تسا  يزیچ  ره  ینعم  هـب  ُّما »  هداـم «  زا  لـصا  رد  تَُّما »  » 
مارم فده و  رظن  زا  ای  ناکم و  رظن  زا  ای  نامز  رظن  زا  تدحو  هاوخ  دوش  یم  هتفگ  دشاب  اه  نآ  نایم  رد  یتدحو  هبنج  هک  یتعامج 

.دوش یمن  هتفگ  تُّما »  هدنکارپ «  قّرفتم و  صاخشا  هب  نیاربانب  دشاب ، 

دهد یم  لیکشت  ار  ناناملـسم  ّتیعمج  زا  یـضعب  تّما  نیا  هک  تسا  نیا  ٌهَُّما »  ْمُْکنِم  رهاظ «  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد 
یّـصاخ هفیاـط  هفیظو  هکلب  تشاد ،  دـهاوخن  یموـمع  هبنج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  بیترت  نیا  هب  ار و  اـه  نآ  همه  هن 

هبنج هفیظو  ود  نیا  هک  دـیآ  یمرب  نآرق  تاـیآ  رگید  زا  هک  نیا  اـب  ینیع ،  هن  تسا ،  ییاـفک  بجاو  هفیظو  ود  نیا  هـچرگا  تـسا ، 
َْریَخ ُْمْتنُک  میناوخ « :  یم  هیآ  نیا  زا  دعب  هیآ  دنچرد  ًالثم  ییافک ،  بجاو  هن  تسا  ینیع  بجاو  رگید  ترابع  هب  دراد و  یمومع 

(13  ) مراهچ ءزج 

هک نیا  هچ  دیدش ،  ثوعبم  مدرم  دوس  هب  هک  دیدوب  یتما  نیرتهب  امـش  ِرَْکنُْملا :  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍهَُّما 
هب رما 
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حلاص لمع  نامیا و  هک  ناـنآ  زج  دـننایز  رد  مدرم  همه  دـیامرف « :  یم  ِرْـصَْعلاَو »  هروس «  رد  و  دـینک »  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هتـسد هب  صاصتخا  هفیظو  ود  نیا  اه  نآ  دـننام  تایآ و  نیا  قبط  دـننک »  یم  تماقتـسا  ربص و  هب  هیـصوت  قح و  هب  توعد  دـنراد و 

 . درادن ینّیعم 

ود رکنم »  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکدوش «  یم  هدافتـسا  نینچ  اریز  دزاس ،  یم  نشور  ار  لاؤس  خساپ  تایآ  نیا  عومجم  رد  ّتقد 
 « یعمج هتسد  هلحرم  يرگید «  دشاب و  نارگید  لامعا  رظان  ییاهنت  هب  تسا  فظوم  سکره  هک  يدرف »  هلحرم  یکی «  درادهلحرم :

 . دننک یعاسم  کیرشت  رگیدکی  اب  دنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  عامتجا  ياه  یناماسبان  هب  نداد  نایاپ  يارب  دنفّظوم  یتّما  هک 

لکش مّود  تمـسق  اما  تسا ،  درف  ییاناوت  هب  دودحم  نآ  عاعـش  اعبط  دراد  يدرف  هبنج  نوچ  تسا و  مدرم  مومع  هفیظو  لوا  تمـسق 
بجاو

نارمِع ِلآ  هروس  ( 14)

یم بوسحم  یمالسا  تموکح  نوئش  زا  اعبط  عیسو ،  نآ  تردق  عاعش  دراد و  یعمج  هتـسد  هبنج  نوچ  دریگ و  یم  دوخ  هب  ییافک 
میسقت هلأسم  ددرگ و  یم  بوسحم  یمالـسا  نیناوق  ياهراکهاش  زا  ّقح ،  يوس  هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  زا  لکـش  ود  نیا  دوش ، 

یم صّخـشم  تموکح  ياه  نامزاس  یعامتجا و  عضو  رب  تراظن  هورگ  کی  لیکـشت  موزل  یمالـسا و  تموکح  نامزاس  رد  ار  راک 
 . دزاس

ياهروشک زا  يا  هراپ  رد  زورما  و  یمالسا (  کلامم  رد  نیا  رب  قباس 
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مان هب  یعامتجا  ياه  ّتیلوؤسم  ماجنا  هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  صوصخم  یتالیکشت  قوف  هیآ  زا  ماهلا  اب  زاجح )  دننام  یمالسا ، 
اب رگیدکی  يراکمه  اب  دندوب  رومأم  هک  تسا  هتشاد  دوجو  فوُْرعَم »  هب  نیِرما  ای «  و  بِسَتُْحم »  مان «  هب  نآ  نارومأم  هَبْـسِح و  هرادا 
هب ار  مدرم  نینچ  مه  دـننک و  هزرابم  تموکح  هاگتـسد  رد  داسف  ملظ و  هنوگره  اـی  مدرم و  ناـیم  رد  يراـک  تشز  داـسف و  هنوگره 

 . دنیامن قیوشت  هدیدنسپ  کین و  ياهراک 

(15  ) مراهچ ءزج 

عاعش رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ندوب  یمومع  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  عیسو ،  تردق  نآ  اب  ّتیعمج  نیا  دوجو  نیاربانب 
 . درادن دودحم  تردق  اب  درف و 

؟ تسیچ رکنم »  » و فورعم » »

هتخانـش يروما  کین ،  ياـهراک  بیترت  نیا  هب  تسا و  سانـشان »  ینعم «  هب  رکنم »  هدـش و «  هتخانـش  ینعم  هب  تغل  رد  فورعم »  » 
 . دنا هدش  یفّرعم  سانشان  يروما  دنسپان ،  تشز و  ياهراک  هدش و 

 . تسا انشآان  مّود  اب  انشآ و  لوا  هتسد  اب  یناسنا  كاپ  ترطف  هک  نیا  هچ 

ّقح هب  توعد  داسفاب و  هزرابم 

...ِهّللِاب َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍهَُّما  َْریَخ  ُْمْتنُک   110

، دنا هدش  هدیرفآ  اه  ناسنا  دوس  هب  هک  دیدوب  یتّما  نیرتهبامش 

ص:13
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دینک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک )  نیا  هچ  ) 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 16)

 . ...دیراد نامیا  ادخ  هب  و 

هیآ 104 ریـسفت  رد  هک  روط  نامه  تسا و  هدـش  حرطم  ادـخ  هب  نامیا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئـسم  رگید  راب  هیآ  نیا  رد 
هیآ هک  یلاـحرد  دـنک ،  یم  رکذ  یناـگمه  یموـمع و  هفیظو  کـی  ناوـنع  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیآ  نـیا  دـش  هـتفگ 

اطوسبم ار  نآ  حرـش  هک  تسا ،  هدرک  نایب  ییافک  بجاو  یـصوصخ و  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  زا  ّصاخ  هلحرم  کـی  هتـشذگ 
 . میدرک رکذ 

جیـسب یناسنا  هعماـج  هب  تمدـخ  يارب  هک  هدـش  یفرعم  یتّما »  نیرتهب «  ناونع  هب  ناناملـسم  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  هّجوت  بلاـج  هتکن 
 « دنراد ادخ  هب  نامیا  دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک «  هدش  رکذ  نیا  اه  نآ  ندوب  تّما  نیرتهب  لیلد  تسا و  هدیدرگ 

هدافتسا نآ  زا  انمض  تسین و  نکمم  داسف  اب  هزرابم  ّقح و  هب  توعد  نامیا و  نودب  يرشب  هعماج  حالصا  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  و 
 . تسا هدوبن  نیشیپ  ياه  نییآ  رد  دراد  مالسا  رد  هک  یتعسو  اب  گرزب  هفیظو  ود  نیا  هک  دوش  یم 

(17  ) مراهچ ءزج 

نید نیرخآ  دنتـسه و  ینامـسآ  نایدا  نیرخآ  ياراد  اه  نآ  اریز  تسا  نشور  زین  نآ  دـشاب  اـه  تّما  نیرتهب  دـیاب  تّما  نیا  ارچ  اـما 
 . تسا اه  نآ  نیرت  لماک  لماکت  باسح  يور 

َنُوْلتَی ٌهَِمئاق  ٌهَُّما  ِباتِْکلا  ِلْهَا  ْنِم  ًءآوَس  اوُْسَیل   113
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َنوُدُجْسَی ْمُه  ِْلیَّللا َو  َءانا  ِهّللا  ِتایا 

تایآ بش ، تاقوا  رد  هتسویپ  دننک و  یم  مایق  نامیا )  قح و  هب  هک (  دنتـسه  یتّیعمج  باتک ،  لها  زا  دنتـسین ،  ناسکی  همه  اه  نآ 
 . دنیامن یم  هدجس  هک  یلاحرد  دنناوخ ،  یم  ار  ادخ 

 . تسا تاقوا  ینعم  هب  انَا »  و «  انِا »  عمج «  لصا  رد  ءانا »  » 

هب مارتحا  تلادع و  تیاعر  يارب  هیآ  نیا  رد  نآرق  دمآ ،  لمع  هب  دوهی  موق  زا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  يدیدش  ياه  تّمذم  لابند  هب 
همه باـتک  لـها  دـیوگ « :  یم  درک  هاـگن  مشچ  کـی  اـب  ناوت  یمن  ار  اـه  نآ  همه  هک  تقیقح  نیا  مـالعا  هتـسیاش و  دارفا  قوـقح 

دنمدق تباث  نامیا  رب  مایق  دنوادخ و  تعاطا  رد  هک  دنوش  یم  تفای  اه  نآ  نایم  رد  یناسک  راک ،  هبت  دارفا  ربارب  ردو  دنتسین  ناسکی 
« .

نارمِع ِلآ  هروس  ( 18)

یم دای  اه  نآ  عوضخ  زا  هیآ  نایاپ  رد  و  دننک »  یم  توالت  ار  ادخ  تایآ  بش  لد  رد  هتـسویپ  هک « :  تسا  نیا  اه  نآ  رگید  تفص 
 . دنک

مالسا ییوج  ّقح  حور 

َنیِحلاّصلا َنِم  َِکئآلُوا  ِتاْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراُسی  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ِرِخْالا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی   114

یشیپ کین ،  ياهراک  ماجنا  رد  دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنروآ ،  یم  نامیا  رگید  زور  ادخ و  هب 
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 . دنناحلاص زااه  نآ  ودنریگ  یم 

اهنت هدرک و  يراددوخ  درمـشب ،  فیثـک  ار  اـه  نآ  نوخ  اـی  دـنک و  موـکحم  یّلک  هب  ار  دوـهی  داژن  هک  نیا  زا  نآرق  بیترت  نیا  هب  و 
میلست ّقح  نامیا و  ربارب  رد  دنتـسویپن و  دساف  ّتیرثکا  هب  هک  يدارفا  زا  مارتحا  لیلجت و  اب  دراذگ و  یم  تشگنا  اه  نآ  لامعا  يور 

نیا دنک و  یم  دای  یکین  هب  دندش 

(19  ) مراهچ ءزج 

دـیاقع و روحم  رب  اـهنت  درادـن و  يا  هلیبق  يداژن و  گـنر  وا ،  هزراـبم  دروم  چـیه  رد  هک  تسا  نآ  ییوج  ّقح  حور  مالـسا و  شور 
 . دنز یم  رود  دارفا  راتفر  لامعا و 

موق زا  وا  ناهارمه  و  مالس » نب  هّللادبع   » هب رصحنم  تایآ  نیا  رد  ناگدش  شیاتس  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  يا  هراپ  زا  انمض 
ار مالـسا  زور  نآ  اـت  هک  مور  مدرم  زا  نت  هشبح و 8  یحیـسم  مدرم  زا  نت  نارجن و 32  نایحیـسم  زا  نت  لهچ  هکلب  دـندوبن ،  دوهی 

.تسا بلطم  نیارب  هاوگزین  تسا  یعیسو  ریبعت  هک  باتک  لهاریبعتودنشاب  یم  هیآ  نیا  لومشم  دندوب ،  هتفریذپ 

تداعس ریسم  رد  هقباسم 

َنیقَّتُْمِلل ْتَّدُِعا  ُضْرَْالا  ُتاومَّسلا َو  اَهُضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یِلا  اوُعِراس  133 َو 

هدامآ ناراکزیهرپ  يارب  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  نآ ،  تعسو  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  هب  ندیسر  يارب  دینک  باتش  و 
 . تسا هدش 

ص:16

دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


نارمِع ِلآ  هروس  ( 20)

تسا فده  کی  هب  ندیسر  رد  رگیدکی  زا  نتفرگ  یشیپ  يارب  رفن  دنچ  ای  ود  شالت  شـشوک و  ینعم  هب  تَعَراسُم »  زا «  اوُعِراس »  »
 . تسا هدیهوکن  دب  ياهراک  رد  شیاتس و  لباق  کین ،  ياهراک  رد  و 

ار راک  ًالومعم  دـشاب  اهنت  رگا  راک  کی  نداد  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  هدرک  هدافتـسا  یناور  هتکن  کی  زا  اج  نیا  رد  نآرق  تقیقح  رد 
يارب یـشزرااب  هزیاج  هک  يا  هقباسم  مه  نآ  دریگب ،  دوخ  هب  هقباسم  هبنج  رگا  یلو  دهد ،  یم  ماجنا  يداع  روط  هب  تعرـس و  نودب 

 . دزات یم  شیپ  فده  يوس  هب  رتشیب  هچ  ره  تعرس  اب  دریگ و  یم  راک  هب  ار  دوخ  يژرنا  ورین و  مامت  هدش ،  نییعت  نآ 

نودـب يوـنعم  ماـقم  ره  هب  ندیـسر  هک  تسا  نیا  يارب  هدـش  هداد  رارق  ترفغم  لوا  هجرد  رد  هقباـسم  نـیا  فدـه  مـینیب  یم  رگا  و 
 . داهن ماگ  راگدرورپ  برق  ماقم  هب  سپس  تسش و  هانگ  زا  ار  دوخ  دیاب  تسخن  تسین ،  نکمم  هانگ  زا  يوشتسش  شزرمآ و 

یتشهب هدش ،  هداد  رارق  تشهب  يونعم ،  هقباسم  نیا  فده  نیمّود 

(21  ) مراهچ ءزج 

 ( . ُضْرَْالاَو ُتاومَّسلااَهُضْرَع  ٍهَّنَج  َو  تسا (  نیمز  اه و  نامسآ  هنهپ  نآ  تعسو  هک 

ینعم هب  هکلب  تسین  تسا ،  لوط »  لـباقم «  رد  هک  نآ  یـسدنه  حالطـصا  هب  قوف  هیآ  رد  ضْرَع »  زا «  دارم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب 
 . دشاب یم  تسا ،  تعسو  هک  يوغل 
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ِضْرَعَک اهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یِلا  اوُِقباـس  دوش « :  یم  هدـید  يرـصتخم  تواـفت  اـب  ریبعت  نیمه  دـیدح  هروس  هیآ 21  رد 
 « . تسا نیمز  نامسآ و  هنهپ  دننام  نآ  هنهپ  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  ترفغم  هب  ندیسر  يارب  دیزات  شیپ  هب  ِضْرَْالا :  ِءآمَّسلا َو 

هتسیاش ناناوجون  يامیس 

َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  ِساّنلا َو  ِنَع  َنیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیمِظاْکلاَو  ِءآّرَّضلاَو  ِءآّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلا   134

دننک و یم  قافنا  یتسدگنت ،  يرگناوت و  رد  هک  اه  نامه 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 22)

 . دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  دنرذگ و  یمرد  مدرم  ياطخ  زا  دنرب و  یمورف  ار  دوخ  مشخ 

بضغ مشخ و  زا  هک  یناسک  دروم  رد  هیانک  روط  هب  دشاب و  هدش  رپ  بآ  زا  هک  تسا  یکشم  رـس  نتـسب  ینعم  هب  تغل  رد  مْظَک »  » 
.دور یم  راک  هب  دنیامن  یم  يراددوخ  نآ  لامِعا  زا  دنوش و  یم  رپ 

ناسنا هب  تامیالمان  هدـهاشم  زا  دـعب  هک  تسا ، یحور  هداعلا  قوف  ناـجیه  یگتخورفارب و  تلاـح  بضغ و  تّدـش  ینعم  هب  ظـْیَغ » »
 . دهد یم  تسد 

دنک و یم  یفرعم  ار  ناراکزیهرپ  هیآ  نیا  رد  هدش  هداد  ناراکزیهرپ  هب  نادیواج  تشهب  هدعو  لبق  هیآ  رد  هک  اج  نآ  زا 

ص:18
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: تسا هدومن  رکذ  اه  نآ  يارب  یناسنا  یلاع و  فاصوا  زا  تفص  جنپ 

َنیذَّلا دـنتیمورحم ( »  یناشیرپ و  رد  هک  یناـمز  هچ  دنتعـسو و  یتحار و  رد  هک  یعقوم  هچ  دـننک  یم  قاـفنا  لاـح  همه  رد  اـه  نآ  » 
 ( . ِءآّرَّضلا ِءآّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی 

(23  ) مراهچ ءزج 

تحت لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدرک  ذوفن  اه  نآ  ناج  رد  يراکوکین  نارگید و  هب  کمک  حور  هک  دننک  یم  تباث  لمع  نیا  اب  اه  نآ 
تواخس یلاع  تفـص  لماک  ذوفن  هناشن  ییاهنت  هب  تعـسو  لاحرد  قافنا  هک  تسا  نشور  دننک ،  یم  راک  نیا  هب  مادقا  یطیارـش  ره 

رد تفـص  نیا  هک  دنهد  یم  ناشن  دـننک  یم  شـشخب  کمک و  هب  مادـقا  لاح  همه  رد  هک  اه  نآ  اما  تسین ،  ناسنا  حور  قامعا  رد 
.تسا راد  هشیر  اه  نآ 

؟  دنک قافنا  دناوت  یم  هنوگچ  یتسدگنت  لاح  رد  ناسنا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

دـننک و قافنا  نارگید  هب  کمک  هار  رد  دـنناوت  یم  ییاناوت  رادـقم  هب  زین  تسدـگنت  دارفا  ًالوا  اریز  تسا :  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
ملع و ای  دـشاب  تورث  لام و  هاوخ  دوش  یم  لـماش  ار  يدادادـخ  تبهوم  هنوگره  هکلب  تسین  تورث  لاـم و  هب  رـصحنم  قاـفنا  اـیناث 

ياج نادنمتـسم  سوفنرد  یّتحار  تواخـس  يراکادف و  تشذگ و  حوردهاوخ  یم  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  رگید و  بهاوم  ای  شناد 
 . دننامب رانکرب  دریگ  یم  همشچرس  لخب »  زا «  هک  یناوارف  یقالخا  لئاذر  زا  ات  دهد 
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نارمِع ِلآ  هروس  ( 24)

هعلاطم دروم  هناگادـج  ار  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  يارب  دنرامـش  یم  زیچان  ادـخ  هار  رد  ار  کچوک  ياه  قاـفنا  هک  اـه  نآ 
مادکره ینغ  ریقف و  زا  معا  تکلمم  کی  لها  ًالثم  میهدرارق و  مه  رانکرد  ار  ییزج  ياه  کمک  نیمه  رگا  هنرگو  دنهد ،  یمرارق 

هلیـسو هب  یگرزب  ياهراک  دنیامن  فرـصم  یعامتجا  فادها  دربشیپ  يارب  دننک و  قافنا  ادـخ  ناگدـنب  هب  کمک  يارب  يزیچان  غلبم 
دیاع لاحره  رد  درادن و  نآ  يدایز  قافنا و  مجح  هب  یگتـسب  قافنا  یقالخا  يونعم و  رثا  نیا  رب  هوالع  دنهد ،  ماجنا  دنناوت  یم  نآ 

 . دوش یم  هدننک  قافنا 

هک ار  یتافص  لباقم  هطقن  تایآ  نیا  اریز  هدش ،  رکذ  قافنا »  ناراکزیهرپ «  هتسجرب  تفص  نیتسخن  اج  نیا  رد  هک  نیا  هّجوت  بلاج 
لاحرد مه  نآ  تورث  لام و  زا  تشذـگ  هوالع  هب  دـنک ،  یم  ناـیب  دـش ،  رکذ  لـبق  تاـیآ  رد  نارگرامثتـسا  ناراوخاـبر و  هراـبرد 

 . تسا اوقت  ماقم  هناشن  نیرت  نشور  یتسدگنت  یشوخ و 

(25  ) مراهچ ءزج 

 ( . َْظیَْغلا َنیمِظاْکلا  َو  دنطّلسم ( »  دوخ  مشخ  رب  اه  نآ  » 

تسد زا  یگناوید و  نونج و  عون  کی  لکـش  رد  دوش ،  اهر  نآ  يولج  رگا  تسا و  تالاح  نیرت  كانرطخزا  بضغو  مشخ  تلاح 
هراّفک و دیاب  رمع  کی  ناسنا  هک  یکانرطخ  ياه  میمصت  تایانج و  زا  يرایسب  دنک و  یم  ییامندوخ  باصعا  لرتنک  عون  ره  نداد 

تفص نیمّود  قوف  هیآ  رد  اذل  دوش و  یم  ماجنا  یلاح  نینچ  رد  دزادرپب  ار  نآ  همیرج 
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 . تسا هدرک  یفرعم  مشخ  ندربورف  ار  ناراکزیهرپ  هتسجرب 

ار دوخ  مشخ  هک  سک  نآ  انامیا :  اْنمَا َو  ُهّللا  ُهَأَلَم  ِهِذاْفنِا  یلَع  ٌرِداق  َوُه  اـْظیَغ َو  َمَظَک  ْنَم  دومرف « :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
« . دنک یم  رپ  نامیا  شمارآ و  زا  اروا  لد  دنوادخ  دراد  نآ  لامعا  رب  تردق  هک  نیا  اب  درببورف 

 ( . ِساّنلا ِنَع  َنیفاْعلا  َو  دنرذگ ( »  یم  مدرم  ياطخ  زا  اه  نآ  » 

اریز تسین  یفاک  ییاهنت  هب  اما  تسا  بوخ  رایسب  مشخ  ندربورف 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 26)

« ْظیَغ مْظَک   » دیاب توادـع  تلاح  هب  نداد  نایاپ  يارب  لاح  نیا  رد  دـنکن ،  نک  هشیر  ناسنا  بلق  زا  ار  توادـع  هنیک و  تسا  نکمم 
هدومن نایب  ار  تشذگ  وفع و  هلأسم  مشخ ،  ندربورف  يراد و  نتشیوخ  یلاع  تفص  لابند  هب  اذل  ددرگ ،  شـشخب »  وفع و  اب «  مأوت 
تراسج تأرج و  ثعاب  وفع  تشذگ و  هک  یماشآ  نوخ  نانمشد  هن  دننآ  هتسیاش  هک  تسا  یناسک  زا  وفع  تشذگ و  روظنم  هّتبلا  ، 

 . دوش یم  اه  نآ  رتشیب 

 ( . َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  دنراکوکین ( »  اه  نآ  » 

نیا نآ  دنا و  هتفرگرارق  مهرـس  تشپ  یلماکت  بتارم  هلـسلس  کی  نوچمه  هک  هدش  وفع  زا  رت  یلاع  يا  هلحرم  هب  هراشا  اج  نیا  رد 
اج نآ  يدب (  ربارب  رد  ندرک  یکین  اب  هکلب  دـیوشب  لد  زا  ار  هنیک  تشذـگ  وفع و  اب  دربورف و  ار  دوخ  مشخ  اهنت  هن  ناسنا  هک  تسا 

هشیر تسا )  هتسیاش  هک 
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رارکت يا  هنحص  نانچ  هدنیآ  رد  هک  يروط  هب  دنادرگ  نابرهم  شیوخ  هب  تبـسن  ار  وا  بلق  دنازوسب و  زین  فرط  لد  رد  ار  ینمـشد 
نآ زا  سپ  مشخ و  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  هب  روتسد  تسخن  هصالخ  روط  هب  دوشن ، 

(27  ) مراهچ ءزج 

.دهد یم  فرط  بلق  نتسش  هب  روتسد  سپس  دوخ و  بلق  نتسش  هب  روتسد 

نیسحلا نب  ّیلع  ماما  نازینکزا  یکی  هک : میناوخ  یم  نینچ  هدش  لقن  قوف  هیآ  لیذ  رد  نّنـست  لها  هعیـش و  بتک  رد  هک  یثیدح  رد 
مـشخ يور  زا  ماما  تخاس ،  حورجم  ار  ماما  ندـب  داتفا و  شتـسد  زا  بآ  فرظ  تخیر ،  یم  ماما  تسد  يور  بآ  هک  یماـگنه  هب 

 « ، مدربورف ار  دوخ  مشخ  دومرف « :  ماما  َْظیَْغلا )  َنیمِظاـْکلا  َو  دـیامرف ( :  یم  نآرق  رد  دـنوادخ  تفگ  هلـصافالب  زینک  درک  دـنلبرس 
ماما َنینِـسْحُْملا » ُّبُِحی  ُهّللاَو   : » تفگ ادّدجم  وا  دـشخبب ،» ار  وت  ادـخ  مدیـشخب  ار  وت  دومرف « :  ِساّنلا »  ِنَع  َنیفاْعلا  َو  درک « :  ضرع 

(1)  « . مدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  دومرف « :

 . تسا لبق  هلحرم  زا  رت  یلاع  يا  هلحرم  مادک  ره  روبزم  هلحرم  هس  هک  نیا  رب  تسا  يا  هدنز  دهاش  ثیدح  نیا 

َهّللا اوُرَکَذ  ْمُهَسُْفنَا  اوُمَلَظ  ْوَا  ًهَشِحاف  اُولَعَفاِذا  َنیذَّلاَو   135

نارمِع ِلآ  هروس  ( 28)

ُهّللا َو َِّالا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  ْمِِهبُونُِذل َو  اوُرَفْغَتْساَف 

ص:22

.دوش هعجارم  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  ْنیَلَقَّثلاُرُون »  و «  رُوْثنَْملاُّرُد »  هب «  - 1
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َنوُمَْلعَی ْمُه  اُولَعَف َو  ام  یلَع  اوُّرُِصی  َْمل 

یم شزرمآ  بلط  ، دوخ ناهانگ  يارب  دنتفا و  یم  ادخدای  هب  دـننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش ،  یتشز  لمع  بکترم  یتقو  هک  اه  نآ  و 
 . دنناد یم  هک  نیا  اب  دنزرو ،  یمن  رارصا  هانگ ، رب  و  دشخببار ؟  ناهانگ  هک  ادخ  زج  تسیک  دننک و 

هب لصا  رد  اریز  درادـن  تفع  یفانم  لامعا  هب  راـصحنا  تسا و  تشز  رایـسب  لـمع  ره  ینعم  هب  ءاـشْحَف  شُْحف و  هداـم  زا  هَشِحاـف »  » 
 . دوش یم  لماش  ار  یهانگ  ره  هک  تسا  ّدح »  زا  زواجت  ینعم « 

یهانگ بکترم  رگا  هتـشذگ  تبثم  فاصوا  رب  هوالع  اـه  نآ  هک «  هدـش  ناراـکزیهرپ  تافـص  زا  رگید  یکی  هب  هراـشا  قوف  هیآ  رد 
 « . دنزرو یمن  هانگ  رب  رارصا  هاگ  چیه  دننک و  یم  هبوت  دنتفا و  یم  ادخدای  هب  يدوز  هب  دنوش 

هانگ بکترم  هاگنآ  دوش  یمن  هانگ  بکترم  تسا  ادـخ  دای  هب  ات  ناـسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هدـش  هیآ  نیا  رد  هک  يریبعت  زا 
راکزیهرپ دارفا  رد  تلفغ  يراک و  شومارف  نیا  اما  دریگارف ،  ار  وا  دوجو  مامت  تلفغ  دـنک و  شومارف  ار  ادـخ  یّلک  هب  هک  دوش  یم 

زج یهاگهانپ  چیه  هک  دننک  یم  ساسحا  اه  نآ  دننک ،  یم  ناربج  ار  هتـشذگ  دـنتفا و  یم  ادـخ  دای  هب  يدوز  هب  دـیاپ ،  یمن  يرید 
َبُونُّذلا ُرِفْغَی  ْنَم  َو  دشخبب ( »  ار  ناهانگ  هک  ادخ  زج  تسیک  دنهاوخب « .  وا  زا  ار  شیوخ  ناهانگ  شزرمآ  دیاب  اهنت  دنرادن و  ادـخ 

 ( . ُهّللا َِّالا 
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ود نیا  ناـیم  قرف  و  ْمُهَـسُْفنَا »  اوُمَلَظ  ْوَا  هدـش «  رکذ  زین  نتـشیوخ  رب  ملظ  هشحاـف ،  ناونع  رب  هوـالع  هیآ  رد  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب 
 . تسا هریغص  ناهانگ  هب  هراشا  نتشیوخ  رب  ملظ  هریبک و  ناهانگ  هب  هراشا  هشحاف  هک  دشاب  نیا  تسا  نکمم 

(29  ) مراهچ ءزج 

 « دننک یمن  هانگ  رارکت  دنزرو و  یمن  رارصا  شیوخ  هانگ  رب  یهاگآ  ملع و  اب  زگره  اه  نآ  دیوگ « :  یم  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
 ( . َنوُمَْلعَی ْمُه  اُولَعَف َو  ام  یلَع  اوُّرُِصی  َْمل  َو  ) 

هانگ رب  رارصا  ٍَهبْوَِتب :  ُهَسْفَن  ُثِّدَُحی  َهّللا َو ال  َرِفْغَتْسَی  الَف  َْبنَّذلا  َِبنْذَی  ْنَا  ُرارْصِْالَا  دومرف « :  هک  هدش  لقن  رقاب  مامازا  هیآ  نیا  لیذرد 
(1)  « . دشابن هبوت  رکف  رد  دیامنن و  رافغتسا  نآ  لابند  دنک و  یهانگ  ناسنا  هک  تسا  نیا 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 30)

َنیِلماْعلا ُرْجَا  َمِْعن  اهیف َو  َنیِدلاخ  ُراْهنَْالا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٌتاّنَج  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌهَرِفْغَم  ْمُهُؤازَج  َِکئآلُوا   136

هچ دـننام ، یم  نآرد  هنادواج  تسا  يراجاهرهن  شناـتخردریززا ، هک  تسا  ییاـه  تشهب  راـگدرورپ و  ِشزرمآ  ناشـشاداپ  اـه  نآ 
 . لمع لها  شاداپ  تسا  وکین 

و ترفغم »  يونعم و «  بهاوم  هب  هراشا  تسخن  اج  نیا  رد  تقیقحرد 

ص:24

 . هیآ لیذ  یشاّیَع ، »  ریسفت «  - 1
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یکین شاداپ  هچ  نیا   : » دـیوگ یم  نایاپ  رد  هدومن و  يّدام  بهاوم  هب  هراشا  سپـس  هدـش ، یناحور  لماکت  ناج و  لد و  يوشتـسش 
(. َنیِلماْعلاُرْجَا َمِْعن  َو   « ) دنتسه لمع  لها  هک  اه  نآ  يارب  تسا 

(31  ) مراهچ ءزج 

 . دنزیرگ یم  شیوخ  ياه  ّتیلوؤسم  تادّهعت و  زا  هشیمه  هک  لبنت  هداداو و  دارفا  هن 

ناگتشذگ خیرات  یسررب 

َنیبِّذَکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْالا  ِیف  اوُریسَف  ٌنَنُس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخْدَق   137

نآ دننامه  زین ، امش  هکدنتشاد  ییاه  تشونرس  دوخ ، تافص  لامعا و  قبط  موق ،  ره  و  تشاد ( ،  دوجو  ییاه  ّتنس  امـش ،  زا  شیپ 
؟ دوب هنوگچ  ادخ ) تایآ   ) ناگدننک بیذکت  ماجنارس  دینیبب  دینک و  شدرگ  نیمز ،  يور  رد  سپ  دیراد )  ار 

لسن یگنهرف  يرکف و  دنویپ  دهد و  یم  دنویپ  هتشذگ  خیرات  اب  ار  رضاح  نامز  رضاح و  نامز  اب  ار  هتشذگ  ياه  نارود  دیجم  نآرق 
هتـشذگ و نامز (  ود  نیا  ندروخ  هرگ  طابترا و  زا  اریز  دـناد ،  یم  يرورـض  مزـال و  قیاـقح  كرد  يارب  ناگتـشذگ  اـب  ار  رـضاح 

 . دوش یم  نشور  ناگدنیآ  ّتیلوؤسم  هفیظو و  رضاح ) 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 32)

کی تروص  هب  درادـن و  یـصاصتخا  هبنج  زگره  ننـس  نیا  هک  هتـشاد  هتـشذگ »  ماوقا  رد  ییاـه  ّتنـس  دـنوادخ  دـیوگ « :  یم  هیآ 
یتایح نیناوق  هلسلس 

ص:25
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 ( . ٌنَنُس ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  دوش ( .  یم  ارجا  ناگدنیآ ،  ناگتشذگ و  ناگمه ، هرابرد 

هدنکارپ و ياه  ّتلم  يدوبان  تسکـش و  هدش و  ینیب  شیپ  رادیب  دّحتم و  دـهاجم و  نامیا و  اب  دارفا  یلاعت  تفرـشیپ و  نَنُـس  نیا  رد 
 . تسا تبث  ّتیرشب  خیرات  رد  هک  هدیدرگ  ینیب  شیپ  زین  هانگ  هب  هدولآ  نامیا و  یب 

يارب ار  ناگتشذگ  تارّکفت  دب و  کین و  ياهراک  یقالخا و  تاّیـصوصخ  خیرات  دراد ،  یتایح  ّتیمها  یموق  ره  يارب  خیرات  يرآ 
رد دـهد و  یم  ناشن  فلتخم  نورق  راصعا و  رد  ار  اه  هعماج  یماـکان  یباـیماک و  تداعـس ،  طوقـس و  لـلع  دـنک و  یم  وگزاـب  اـم 

 . ناگدنیآ يارب  تسا  يرادشه  يرشب و  ياه  هعماج  يونعم  یحور و  یگدنز  هنیآ  ناگتشذگ  خیرات  تقیقح 

َنیقَّتُْمِلل ٌهَظِعْوَم  ًيدُه َو  ِساّنِلل َو  ٌناَیب  اذه   138

(33  ) مراهچ ءزج 

 . ناراگزیهرپ يارب  يزردنا  تیاده و  مدرم و  مومع  يارب  تسا  ینایب  نیا 

تیاده دـنریگ و  یم  ماهلا  نآ  زا  فدـه  اب  دارفا  ناراکزیهرپ و  اهنت  دراد  یمدرم  یناگمه و  هبنج  تانایب  نیا  هک  نیا  نیع  رد  ینعی 
 . دنوش یم 

َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  َنْوَلْعَْالا  ُُمْتنَا  اُونَزْحَتالَو َو  اُونِهَتالَو   139

رگا دیرترب  امش  دیدرگن و  نیگمغ  دیوشن و  تسس  و 

ص:26
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 . دیشاب هتشاد  نامیا 

 . نامیا هدارا و  رد  ای  دشاب و  نت  مسج و  رد  هاوخ  تسا ،  یتسس  عون  ره  ینعم  هب  تغل  رد  نْهَو »  هدام «  زا  اُونِهَت »  » 

امش تسکش  ینعی  تسا  ینعمرپ  رایـسب  هلمج  کی  دیـشاب »  هتـشاد  نامیا  رگا  دیرترب  امـش  َنینِمُْؤم :  ُْمْتنُک  ْنِا  َنْوَلْعَْالا  ُُمْتنَا  َو  هلمج « 
 ، دیتشاذگ یمن  اپریز  نادیم  نیا  رد  ار  ربمایپ  ادخ و  نامرف  رگا  امـش  هدوب ،  نآ  راثآ  نامیا و  حور  نداد  تسد  زا  يارب  تقیقح  رد 

نینچ راتفرگ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 34)

کی رد  تسکش  تسا و  امش  نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  دینامب  تباث  نامیا  ریسم  رب  رگا  دیـشابن  نیگمغ  مه  زاب  دیدش و  یمن  یتشونرس 
 . تسین گنج  رد  ییاهن  تسکش  ینعم  هب  نادیم ، 

َنیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَف  ِْرمَْالا  ِیف  ْمُهْرِواش  َو   ... 159

ار نالکوتم  دنوادخ  اریز  نک  لّکوت  ادخ  رب  شاب و )  عطاق  یتفرگ ( ،  میمصت  هک  یماگنه  اما  نک  تروشم  مدرم  اب  اهراک ،  رد  و  ...
 . دراد تسود 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید  ترابع  هب  دوب و  یهلا  ماکحا  ندرک  هدایپ  هوحن  تاروتـسد و  يارجا  زرط  اهنت  تروشم ،  دروم 
ربمایپ هک  یماگنه  اذـل  تساوخ و  یم  ار  ناناملـسم  رظن  نوناق  يارجا  زرط  رد  اهنت  درک و  یمن  تروشم  تقو  چـیه  يرازگ ،  نوناق 

درک یم  حرط  ار  يداهنشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص:27
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طوبرم ای  دـشابن و  رظن  راهظا  لباق  هک  تسا  نوناق  کی  و  تسا ؟  یهلا  مکح  کی  نیا  ایآ  هک  دـندرک  یم  لاؤس  تسخن  ناناملـسم 
 . دندش یم  میلست  دوب  لّوا  لیبق  زا  رگا  دندرک و  یم  رظنراهظا  دوب  مّود  لیبق  زا  رگا  دشاب  یم  نیناوق  قیبطت  یگنوگچ  هب 

(35  ) مراهچ ءزج 

هب نارای  زا  یکی  دننزب  ودرا  يا  هطقن  رد  دنتساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامرف  قبط  مالسا  رگـشل  ردب  گنج  رد  هک  نانچ 
قبط دیا  هدرک  باختنا  هاگرگـشل  يارب  هک  ار  یلحم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  درک :  ضرع  رِذـْنُم »  نب  بابُح  مان « 

رد یصاخ  نامرف  دومرف « :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دشاب  یم  امش  دوخ  دیدحالص  ای  دشابن و  زیاج  نآ  رییغت  هک  تسادخ  نامرف 
لحم نیا  زا  رکـشل  دـیهد  روتـسد  تسین  هاگودرا  يارب  یبسانم  ياج  لیلد  نآ  لـیلد و  نیا  هب  اـج  نیا  درک :  ضرع  تسین « ، »  نآ 

يأر قباطم  دیدنسپ و  ار  وا  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیامن »  باختنا  یلحم  دوخ  يارب  بآ  یکیدزن  رد  دنک و  تکرح 
(1  .) درک لمع  وا 

؟  مینک تروشم  دیابن  یصاخشا  هچ  اب 

 . هحفص 200 دلج 4 ،  رانَملا ، »  ریسفت «   1

نارمِع ِلآ  هروس  ( 36)

هیام اه  نآ  اـب  تروشم  هک  دـنراد  یفعـض  طاـقن  اـه  نآ  هاـگ  اریز  دریگ ،  رارق  تروشم  فرط  دـناوت  یمن  سکره  هک  تسا  ملـسم 
اب دیامرف :  یم  یلع  هک  نانچ  تسا  یگداتفا  بقع  یتخبدب و 

ص:28
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 : نکن تروشم  هفیاط  هس 

شـشخب و زا  ار  وت  اریز  نکن  تروشم  لیخب  دارفا  اب  َْرقَْفلا :  َكُدـِعَی  ِلْـضَْفلا َو  ِنَع  َکـِب  ُلِدـْعَی  ًـالیَخب  َکـِتَرَوْشَم  یف  َّنَلِخْدـُت  ـال  » 
 « . دنناسرت یم  رقف  زا  دنراد و  یمزاب  نارگید  هب  کمک 

 « . دنراد یمزاب  ّمهم  ياهراک  ماجنا  زا  ار  وت  اه  نآ  اریز  نکن  تروشم  وسرت  دارفا  اب  نینچ  مه  ِرُومُْالا :  ِنَع  َکُفِعُْضی  انابَج  َو ال  » 

 ، ماقم بسک  ای  تورث و  يروآ  عمج  يارب  اه  نآ  هک  نکن  تروشم  صیرح  دارفا  اب  زین  و  ِرْوَْجلِاب :  َهَرَّشلا  ََکل  ُنِّیَُزی  اـصیرَح  ـال  َو  » 
(1) دنهد »  یم  هولج  بوخ  وت  رظن  رد  ار  يرگمتس 

(37  ) مراهچ ءزج 

 « . ِهّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَف  یشاب :  هتشاد  ادخ  رب  لّکوت  دیاب  ییاهن  میمصت  ماگنه  هب  دیازفا « :  یم  همادا  رد  نآرق  سپس 

سپ نیاربانب  دوب ، عطاق  دیاب  ییاهن  میمـصت  ذاختا  عقوم  رد  داد  جرخ  هب  فاطعنا  شمرن و  دیاب ،  تروشم  ماگنه  هب  هک  هزادنا  نامه 
میمصت ّتیعطاق  اب  دز و  رانک  ار  هدنکارپ  ءارآ  یلد و  ود  دیدرت و  هنوگره  دیاب  تروشم ،  هجیتن  ندش  نشور  هرواشم و  يرازگرب  زا 

ریبعت نآ  زا  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تفرگ و 

ص:29

 . رتشا کلام  نامرف  هغالبلا ، »  جهن  - » 1
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 . دشاب یم  عطاق  میمصت  نآ  هدش و  مزع  هب 

ربمایپ هدـهعرب  اهنت  ییاهن  میمـصت  یلو  ْمُهْرِواش )  َو  هدـش (  رکذ  عمج  تروص  هب  هرواشم  هلأـسم  ـالاب  هلمج  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 
 ( . َْتمَزَع هدش (  رکذ  درفم  تروص  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هب دـیاب  یعامتجا ،  لیاسم  فلتخم  بناوج  هعلاطم  یـسررب و  هک :  نیا  نآ  دـنک و  یم  مهم  هتکن  کی  هب  هراشا  ریبعت ،  فالتخا  نیا 
تروص

نارمِع ِلآ  هروس  ( 38)

تروص نیا  ریغ  رد  دتفا .  راک  هب  يدحاو  هدارا  نآ ،  يارجا  دـیاب  دـش  بیوصت  یحرط  هک  یماگنه  اما  دریگ ،  ماجنا  یعمج  تسد 
تـسرپرس کی  زا  نتفرگ  ماـهلا  نودـب  ددـعتم ،  ناربهر  هلیـسو  هب  هماـنرب  کـی  يارجا  رگا  اریز  دـمآ ،  دـهاوخ  دـیدپ  جرم  جره و 

تـسد تروص  هب  ار  تروشم  زین  زورما  يایند  رد  تهج  نیمه  هب  دـش و  دـهاوخ  تسکـش  فالتخا و  اب  هجاوماعطق  دریگ ، تروص 
 . دوش یم  هرادا  رفن  کی  رظن  ریز  اه  نآ  تالیکشت  هک  دنراپس  یم  ییاه  تلود  تسد  هب  ار  نآ  يارجااما  دنهد ، یم  ماجنا  یعمج 

لّکوت یعقاو  يانعم 

مهارف نیع  رد  ینعی  دیشاب »  هتشاد  ادخ  رب  لّکوت  دیاب  ییاهن  میمـصت  ماگنه  هب  دیوگ « :  یم  قوف  هلمج  هک  نیا  رگید  مهم  عوضوم 
 . نکم شومارف  ار  راگدرورپ  نایاپ  یب  تردق  زا  دادمتسا  يداع ،  لیاسو  بابسا و  ندومن 

ص:30
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ادخ رب  لکوت 

(39  ) مراهچ ءزج 

َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو   ... 160

 . دننک لّکوت  دیاب  دنوادخ  رب  اهنت  نانمؤم  و  ...

رظن فرص  تسا ،  هتشاذگ  وا  رایتخا  رد  هّدام  ناهج  رد  دنوادخ  هک  يزوریپ  بابـسا  لیاسو و  زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  لّکوت  يانعم 
ار دوخ  رتش  ياپ  برع ،  رفن  کی  هک  یماگنه  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هک  ناـنچ  دـنک 

ینعی ْلَّکَوَت :  اْهلِقِْعا َو  دومرف « :  وا  هب  تسناد  یم  ادخرب  لّکوت  هناشن  ار  راک  نیا  دوب و  هتخاس  اهر  ظفاحم  نودب  ار  نآ  دوب و  هتسبن 
 « . نک لّکوت  سپس  دنبب و  ار  شیاپ 

هب ار  دوخ  مشچ  ددرگن و  هرـصاحم  دوخ  ییاناوت  تردـق و  هدودـحم  هّدام و  ملاع  راوید  راهچ  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب 
یم ناسنا  هب  يونعم  یحور و  هداـعلا  قوف  يورین  ناـنیمطا و  شمارآ و  صوصخم ، هّجوت  نیا  دزودـب ، راـگدرورپ  فطل  تیاـمح و 

 . تشاد دهاوخ  یمیظع  رثا  تالکشم  اب  ههجاوم  رد  هک  دشخب 

تسا عونمم  یتنایخ  هنوگره 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 40)

َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ْتَبَسَک َو  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یّفَُوت  َُّمث  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  َلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َلُغَی َو  ْنَا  ٍِیبَِنل  َناکام  161 َو 

تنایخ سکره  دنک و  تنایخ  يربمایپ  چیه  تسین  نکمم  ( هک یلاحرد  دنک ؟  تنایخ  امش  هب  ربمایپ  تسا  نکمم  دیدرک  نامگ  )
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مهارف ار  هچ  نآ  سکره ،  هب  سپس  دروآ ،  یم  رـشحم )  هنحـص  هب  دوخ (  اب  هدرک ،  تنایخ  نآ  رد  ار  هچ  نآ  زیخاتـسر ، زور  دنک ،
لامعا لوصحم  هک  ارچ  دش (  دهاوخن  متـس  اه  نآ  هب  لیلد )  نیمه  هب  دوش و (  یم  هداد  لماک  روط  هب  تسا  هداد )  ماجنا  و  هدرک ( 

 ( . دیددنهاوخ اردوخ 

تسا و ناتخرد  هشیر  رد  بآ  هنایفخم  یجیردت و  ذوفن  ینعم  هب  لصا  رد  لَلَغ »  هدـش و «  هتفرگ  تنایخ  ینعم  هب  ّلَغ »  زا «  َّلُغَی »  » 
یشان ینورد  ترارح  هب  رگا  دنیوگ و  یم  لُولُغ »  نآ «  هب  دریگ ،  یم  تروص  یجیردت  هنایفخم و  تروص  هب  تنایخ  هک  اج  نآ  زا 

 . تسا تهج  نیمه  هب  زین  دنیوگ ،  یم  لیلَغ »  یگنشت « ،  زا 

(41  ) مراهچ ءزج 

دنا هدرک  لقن  لوا ،  ردص  نارّسفم  زا  یعمج  هک  یتیاور  هب  هّجوتاب  هدش و  لزان  دُُحا »  تایآ «  لابند  هب  قوف  هیآ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
زا یـضعب  هک  یماگنه  هک :  نیا  حیـضوت  دیوگ ، یم  خساپ  دُُـحا »  نایوجگنج «  زا  یـضعب  ساسا  یب  ياه  یـشارترذع  هب  هیآ  نیا  ، 

دوخ ياج  زا  داد  روتـسد  نانآ ،  ریما  دننک ،  هیلخت  تمینغ  يروآ  عمج  يارب  ار  دوخ  ساّسح  رگنـس  دنتـساوخ  یم  دُُـحا  نازادـناریت 
 ، دوخ یعقاو  هرهچ  نتخاس  ناهنپ  يارب  ناتـسرپایند  نآ  یلو  درک .  دهاوخن  مورحم  تمینغ  زا  ار  امـش  ادخ  لوسر  دـینکن ،  تکرح 

دـنتفگ و ار  نیا  مینک ،  اـپ  تسد و  دوخ  يارب  دـیاب  اذـل  دراد و  رود  رظن  زا  ار  اـم  میاـنغ  میـسقت  رد  ربمغیپ  میـسرت  یم  اـم  دـنتفگ : 
هدرک و هیلخت  ار  اهرگنس 
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 . دمآ شیپ  كاندرد  ثداوح  نآ  دنتخادرپ و  میانغ  يروآ  عمج  هب 

يربمغیپ چیه  هک  یلاحرد  درک «  دهاوخ  تنایخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دیتشادنپ  نینچ  امش  ایآ  دیوگ :  یم  خساپرد  نآرق 
 « . َّلُغَی ْنَا  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  َو  دنک : تنایخ  تسین ،  نکمم 

ماقم هتـسیاش  يزیچ  نینچ  اساسا  دیوگ :  یم  هتـشاد و  هّزنم  تنایخ  زا  یلک  روط  هب  ار  ناربمایپ  سدـقم  تحاس  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
غیلبت یهلا و  تلاسر  يادا  رد  ناوت  یمن  رگید  دـشاب  نئاخ  يربمایپ  رگا  دـشاب ،  یمن  راگزاس  تّوبن  اـب  تناـیخ  ینعی  تسین ،  تّوبن 

 . درک نانیمطا  وا  هب  ماکحا 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 42)

یحو و نتفرگ  رد  ای  مدرم و  تناما  ظـفح  اـی  میاـنغ و  میـسقت  رد  تناـیخ  زا  معا  ار ،  تناـیخ  هنوگره  هیآ  هک  تسا ،  ادـیپ  هتفگاـن 
 . دنک یم  یفن  ناربمایپ  زا  ادخ  ناگدنب  هب  نآ  ندیناسر 

ناشارترذـع يوگتفگ  هک  اج  نآ  زا  یلو  ربماـیپ  ریغ  اـی  دـشاب  ربماـیپ  هاوخ  تسین  زاـجم  سک  چـیه  يارب  تناـیخ  تسا  نشور  هّتبلا 
 : » دـیامن یم  هفاضا  سپـس  دـیوگ و  یم  ناربمایپ  زا  نخـس  تسخن  زین  هیآ  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هراـبرد  دُُـحا »  گـنج « 

ای دنک و  یم  لمح  شیوخ  شود  رب  تنایخ  كردم  ناونع  هب  هدرک ،  تنایخ  نآ  رد  ار  هچ  نآ  زیخاتسر  زور  دنک ،  تنایخ  سکره 
هارمه
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 ( . ِهَمیِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو  دوش (  یم  اوسر  ناگمه  ربارب  رد  بیترت ، نیا  هب  و  دروآ »  یم  رشحم  هنحص  هب  دوخ 

هارمه ای  شود ،  رب  ندرک  لمح  زا  روظنم  دنا :  هتفگ  نارّسفم  زا  یضعب 

(43  ) مراهچ ءزج 

تـسا اـه  نآ  ّتیلوؤسم  لـمح  روظنم ،  هکلب  دـشک ،  شود  رب  هدرک  تناـیخ  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  نیع  هک  تسین  نیا  ندروآ  دوـخ 
قوف هیآ  رهاظ  هک  روط  ناـمه  هکلب  تسین ،  ریـسفت  نیا  يارب  یموزل  چـیه  تماـیق ،  رد  یمدآ  لاـمعا  مّسجت  هلأـسم  هب  هّجوتاـب  یلو 

اه نآ  هارمه  هب  ای  ناگدـننک و  تنایخ  شود  رب  تیانج  دنـس  ناونع  هب  هدـش  تناـیخ  نآ  رد  هک  ییاـهزیچ  نیع  دـهد ،  یم  یهاوگ 
 . دوب دهاوخ 

 : دوش یم  هداد  هدروآ ،  تسد  هب  هداد و  ماجنا  هچ  نآ  سک  ره  هب  سپس  » 

 « . َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ْتَبَسَک َو  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یّفَُوت  َُّمث 

ره هب  هکارچ  دوش ،  یمن  سک  چیه  هرابرد  یمتس  ملظ و  لیلد ، نیمه  هب  تفای و  دنهاوخ  اج  نآ  رد  انیع  ار  دوخ  لامعا  مدرم  ینعی ،
 . دبای دشاب  بوخ  هچ  تسا ،  هدرک  لیصحت  دوخ ، هک  دسر  یم  نآ  سک 

تشاذگ ناناملسم  تیبرت  رد  یبیجع  رثا  دوب  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تنایخ  شهوکن  رد  هک  یثیداحا  قوف و  هیآ 
شرورپ نانچ  نآ  و 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 44)

اهبنارگ و میانغ  هک  دوب  نانچ  دز و  یمنرس  اه  نآ  زا  یمومع  لاوما  یگنج و  میانغ  رد  اصوصخم  تنایخ ،  نیرتمک  ابلاغ  هک  دنتفای 
ای هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  هدروخن  تسد  ًالماک  دوبن  لکـشم  نادنچ  نآ ،  رد  تنایخ  هک  ار  مجح  مک  لاح  نیع  رد 

اه نیا  دوب ،  يا  هدننیب  ره  باجعا  هیام  هک  يروط  هب  دندروآ  یم  دندمآ ،  راک  يور  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  ینارادمامز 

ص:34

دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دندوب هدیسر  یناسنا  تیبرت  زا  هجرد  نیا  هب  مالسا  تامیلعت  وترپ  رد  هک  دندوب  ّتیلهاج  نامز  رگتراغ  یشحو و  برع  نامه 

ربارب رد  دـنا  هدرک  تنایخ  نآ  رد  هک  ار  یلاوما  رگتنایخ  مدرم  هک  یلاحرد  دـندید  یم  دوخ  مشچ  ربارب  رد  ار  تماـیق  هنحـص  اـیوگ 
 . دننک رظن  فرص  زین ،  تنایخ  رکف  زا  هک  داد  یم  رادشه  اه  نآ  هب  نامیا  نیمه  دنشک و  یم  شود  رب  ناگمه  مشچ 

دندرکن تکرشداهجرد  هکاه  نآ 

ُریصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهیْواَم  ِهّللا َو  َنِم  ٍطَخَِسبَءآب  ْنَمَک  ِهّللا  َناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَفَا   162

(45  ) مراهچ ءزج 

نایاپ مّنهج و  وا  هاگیاج  و  هتـشگزاب ؟  ادخ  بضغ  مشخ و  هب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  هدرک ، يوریپ  ادـخ  ياضر  زا  هک  یـسک  ایآ 
 . تسا دبرایسب  وا  راک 

هک تسا  ینامیا  تسس  نانمؤم  ناقفانم و  تبون  نونکا  دش ،  ثحب  نآ  جیاتن  و  دُحا »  گنج «  فلتخم  بناوج  رد  هتشذگ  تایآ  رد 
نامرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  میناوخ ،  یم  تاـیاور  رد  اریز  دـنتفاین  روضح  گـنج  نادـیم  رد  اـه  نآ  زا  يوریپ  هب 
نادـیم رد  روـضح  زا  دـنرادن  گـنج  عوـقو  هب  نیقی  هک  نیا  هناـهب  هب  ناـقفانم  زا  یعمج  درک  رداـص  ار  دُُـحا »  يوـس «  هب  تـکرح 
حیرشت ار  اه  نآ  تشونرس  ثحب ،  دروم  هیآ  دندش ،  قحلم  اه  نآ  هب  زین  نامیالا  فیعـض  ناناملـسم  زا  یـضعب  دندرک و  يراددوخ 

 . دنک یم 
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َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَصب  ُهّللا  ِهّللاَْدنِع َو  ٌتاجَرَد  ْمُه   163

 . تسانیب دنهد ،  یم  ماجنا  هچ  نآ  هب  دنوادخ  دنراد و  ادخ  هاگشیپ  رد  یماقم  هجرد و  نانآ ،  زا  کی  ره 

 ، دنراد قرف  مه  اب  نادهاجم  رورپ و  نت  ناقفانم  اهنت  هن  هک  نیا  هب  هراشا 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 46)

رد قح  اب  ینمـشد  قافن و  اـی  يزاـبناج و  يراکادـف و  هجرد  تواـفت  هب  دـنراد  رارق  فص  ود  نیا  رد  هک  یناـسک  زا  کـی  ره  هکلب 
 . دبای یم  همادا  دوش  روصت  هچ  نآ  قوفام  ات  دوش و  یم  عورش  رفص  زا  هک  تشاددنهاوخ  یّصاخ  هجرد  ادخ  هاگشیپ 

نامـسآ و نایم  هلـصاف  هزادـنا  هب  يا  هجرد  ره  دومرف : هک  هدـش  لقن  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد   : هک نیا  هجوت  بلاج 
(1) .تسا نیمز 

يا هراتـس  هک  دننیب  یم  نانچ  نآ  دنراد  رارق  الاب )  نییلع (  تاجرد  رد  هکار  یناسک  نایتشهب ،  هک  هدش  دراو  يرگید  ثیدـح  رد  و 
هب اه  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  هلپ  هب  ًالومعم  هجرد »  هک «  تشاد  هجوت  دیاب  اهتنم  دوش (2) یم  هدید  نامسآ  رد 

 « كْرَد دوش «  یم  هدافتسا  يدوگ  هطقن  هب  نتفر  نییاپ  يارب  نآ  زا  هک  ییاه  هلپ  اما  دنک و  یم  دوعص  یعفترم  هطقن 
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(47  ) مراهچ ءزج 

یم ءاسن  هروس 145 /  رد  ناـقفانم  هراـبرد  و  ٍتاـجَرَد »  ْمُهَـضَْعب  َعَفَر  َو  هرقب « :  هروس 253 /  رد  ناربمایپ  هرابرد  اذـل  دـنیوگ و  یم 
بناج هدوب ،  نایم  رد  هفیاط  ود  ره  زا  نخس  نوچ  ثحب ،  دروم  هیآ  رد  یلو  ِراّنلا »  َنِم  ِلَفْسَْالا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِقفانُْملا  َّنِا  میناوخ « : 

 (. دنیوگ یم  بیلغت  یبدا  حالطصا  رد  ار  نایب  زرط  نیا  .تسا (  هدش  هجرد  هب  ریبعتو  هدش  هتفرگ  نانمؤم ،  هفیاط 

 « . َنُولَمْعَیاِمب ٌریَصب  ُهّللا  َو  تسا :  انیب  اه  نآ  همه  لامعا  هب  تبسن  دنوادخ  دیامرف « :  یم  هیآ  نایاپ  رد  و 

 . تسا هجرد  نیمادک  هتسیاش  دوخ  لمع  نامیا و  ّتین و  قبط  یسکره  دناد  یم  یبوخ  هب  و 

 ( میقتسم ریغ  شزومآ  یتیبرت (  رثؤم  شور  کی 

هلأسم نیفرط  ددرگ و  یم  حرط  لاؤس ،  بلاق  رد  یعامتجا  یقالخا و  ینید و  فراعم  هب  طوبرم  قیاـقح  زا  يرایـسب  دـیجم  نآرق  رد 
نیا دنک و  باختنا  ار  یکی  دوخ  رکف  اب  وا  ات  دوش  یم  هدراذگ  هدنونش  رایتخا  رد 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 48)

راکفا و هب  ًالومعم  ناسنا ،  اریز  دراد  یتیبرت  ياه  همانرب  ریثأت  رد  يا  هداعلا  قوف  رثا  دیمان ،  میقتـسم  ریغ  شور  ار  نآ  دیاب  هک  شور 
یمزج یعطق و  بلطم  کی  تروص  هب  هلأسم  هک  یماگنه  دـهد ،  یم  ّتیمها  زیچره  زا  شیب  فلتخم  لیاسم  زا  دوخ  ياه  تشادرب 

یلو درگن ،  یم  نآ  هب  هناگیب  رکف  کی  نوچمه  دهد و  یم  جرخ  هب  تمواقم  نآ ،  لباقم  رد  یهاگ  دوش ،  حرطم 
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دناد و یم  دوخ  صیخـشت  رکف و  ار  نآ  دونـشب ،  دوخ  بلق  نادجو و  نورد  زا  ار  خساپ  دوش و  حرط  لاؤس  تروص  هب  هک  یماگنه 
رد اصوصخم  میلعت  زرط  نیا  دهد ،  یمن  جرخ  هب  تمواقم  نآ  لباقم  رد  اذل  درگن و  یم  نآ  هب  انـشآ »  حرط  رکف و  کی  ناونع «  هب 

 . تسا ّرثؤم  ناکدوک  ربارب  رد  نینچ  مه  جوجل و  دارفا  ربارب 

.مینک یم  هراشا  اج  نیا  رد  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  هدش ،  ناوارف  هدافتسا  شور  نیا  زا  نآرق  رد 

(1) ؟ »  دنیواسم نانادان  اب  نایاناد  ایآ  َنوُمَْلعَی :  َنیذَّلاَو ال  َنوُمَْلعَی  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  » 

(49  ) مراهچ ءزج 

(2) ؟ »  دینک یمن  رکف  ایآ  تسا  يواسم  انیب  صخش  اب  انیبان  ایآ  َنوُرَّکَفَتَت :  الَفَا  ُریصَْبلا  یمْعَْالا َو  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  » 

اب یکیرات  ایآ  تسا  يواسم  انیبان  صخش  اب  انیب  صخش  ایآ  وگب  ُروُّنلا :  ُتاُملُّظلا َو  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَا  ُریصَْبلا  یمْعَْالا َو  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  » 
(3) تسا ؟ »  ناسکی  ییانشور 
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دنوادخ تمعن  نیرتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب 

اُوناک ْنِا  َهَمْکِْحلاَو َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیّکَُزی َو  ِِهتایا َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِـسُْفنَا  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهیف  َثََعب  ِْذا  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََقل   164
ٍنیبُم ٍلالَض  یَفل  ُْلبَق  ْنِم 

یماگنه دیشخب )  یگرزب  تمعن  داهن (  ّتنم  نانمؤم  ربدنوادخ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 50)

تمکح باتک و  دـنک و  كاپ  اراه  نآ  دـناوخباه و  نآ  ربار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب ،  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  اـه ،  نآ  ناـیم  رد  هک 
 . دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ ،  زا  شیپ  دنچره  دزومایب ، 

یخـساپ تقیقح ،  رد  تسا و  هدـمآ  ناـیم  هب  مالـسا »  ربماـیپ  تثعب  تمعن «  ینعی  یهلا  تمعن  نیرت  گرزب  زا  نخـس  هیآ ،  نـیا  رد 
راتفرگ همه  نیادـیاب  اـم  ارچ  هک  درک ،  یم  روطخ  دُُـحا  گـنج  زا  دـعب  ناناملـسم ،  هزاـت  زا  یـضعب  نهذ  رد  هک  یتـالاؤس  هب  تسا 

هک یماگنه  دیـشخب )  یگرزب  تمعن  دراذگ (  ّتنم  نانمؤم  رب  دنوادخ  دـیوگ « :  یم  اه  نآ  هب  نآرق  میوش ؟  بئاصم  تالکـشم و 
 « . ًالوُسَر ْمِهیف  َثََعب  ِْذا  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََقل  تخیگنارب :  يربمایپ  اه  نآ  نایم  رد 

امـش رایتخا  رد  ار  تمعن  نیرت  گرزب  دـنوادخ ،  هک  دـینکن  شومارف  دـیا ،  هدـش  ییاه  تراسخ  لّمحتم  هار ،  نیا  رد  رگا  نیارباـنب 
ياه یهارمگ  زا  دنک و  یم  تیبرت  ار  امش  هک  هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هتشاذگ ، 
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 . تسا زیچان  مه  زاب  دیزادرپب  ییاهب  ره  دینک و  شالت  گرزب ،  تمعن  نیا  ظفح  يارب  هزادنا  ره  دراد .  یمزاب  راکشآ 

(51  ) مراهچ ءزج 

هک تسا  هدش  عورـش  دراذگ »  ّتنم  نانمؤم  رب  دـنوادخ  َنینِمْؤُْملا :  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََـقل  هلمجاب «  تمعن  نیا  رکذ  هک  نیا  هّجوت  بلاج 
یم نشور  ًالماک  بلطم  میدرگ  یمزاب  ّتنم »  تغل «  یلـصا  هشیر  هب  هک  یماگنه  یلو  تسا ،  ابیزان  دوش  رّوصت  رظن  ودـب  رد  دـیاش 

ییاـه گنـس  ینعم  هب  َّنَم »  زا «  لـصا  رد  هملک  نیا  دـیوگ :  یم  تادرفم  باـتک  رد  بغار  هک  روط  ناـمه  هک  نیا  حیـضوت  دوش ، 
دشاب هتشاد  یلمع  هبنج  رگا  هک  دنیوگ  یم  ّتنِم »  » ار ییاهبنارگ  نیگنس و  تمعن  ره  لیلد  نیمه  هب  دننک و  یم  نزو  نآ  اب  هک  تسا 

 ، نخـس اب  ار  دوخ  کچوک  راک  یـسک  رگا  اـما  تسا و  هدـنزرا  اـبیز و  ًـالماک  دـهدب  يرگید  هب  یگرزب  تمعن  ًـالمع  یـسک  ینعی 
رد اه  تمعن  ندرمش  گرزب  ینعم  هب  تسا  هدیهوکن  هک  یتّنم  نیاربانب  تشز ،  رایسب  تسا  يراک  دشکب  دارفا  خر  هب  دنک و  گرزب 

 . تسا گرزب  ياه  تمعن  ندیشخب  نامه  تسا  هدنبیز  هک  یتّنم  اما  تسا  راتفگ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 52)

 . داهن اه  نآ  رایتخا  رد  ًالمع  یگرزب  تمعن  ینعی  دراذگ  ّتنم  نانمؤم  رب  راگدرورپ  دیوگ :  یم  قوف  هیآ  رد  دنوادخ 

رطاخ هب  تسا ، رـشب  مومع  تیادـه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  هک  یلاح  رد  هدـش  هدرب  نانمؤم  مان  اهنت  ارچ  هک  نیا  اـما 
گرزب تمعن  نیا  زا  هک  دنتسه  نانمؤم  اهنت  ریثأت ،  هجیتن و  رظن  زا  هک  تسا  نیا 

ص:40

دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ًالمع  ار  نآ  دننک و  یم  هدافتسا 

 : تسا رـشب  عون  زا  اه و  نآ  دوخ  سنج  زا  وا  هک « :  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا  ياـیازم  زا  یکی  دـیامرف :  یم  سپس 
 « . ْمِهِسُْفنَا ْنِم 

بئاصم و تالکـشم و  اهدرد و  دـنک و  كرد  اقیقد  ار  رـشب  ياه  يدـنمزاین  تاجایتحا و  ات  اـه  نآ  دـننام  ناگتـشرف و  سنج  زا  هن 
ءایبنا یتیبرت  همانرب  تمـسق  نیرتمهم  هوالع  هب  دنک ،  مادقا  اه  نآ  تیبرت  هب  نآ  هب  هجوت  اب  دـیامن و  سمل  ار  اه  نآ  یگدـنز  لیاسم 

ره زا  رتهب  لمع »  نابز  اب «  اریز  تسا  تیبرت  هلیـسو  قشمرـس و  نیرتهب  اه  نآ  لاـمعا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  اـه  نآ  یلمع  تاـغیلبت 
صیاـصخ ناـمه  اـب  دـشاب  هدـنوش  غیلبت  سنج  زا  هدـننک  غیلبت  هک  تسا  ریذـپ  ناـکما  یتروص  رد  نیا  درک و  غیلبت  ناوت  یم  یناـبز 

هک دـنام  یم  یقاب  مدرم  يارب  لاؤس  نیا  دـندوب  ناگتـشرف  سنج  زا  ًالثم  ناربمایپ  رگا  یحور  نامتخاس  زیارغ و  نامه  اـب  یمـسج و 
بیترت نیا  هب  دنرادن و  يرـشب  نوگانوگ  زیارغ  اهزاین و  بضغ و  توهـش و  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  ایآ  دـننک  یمن  هانگ  اه  نآ  رگا 

یقـشمرس دنناوتب  ات  زیارغ  اهزاین و  نامه  اب  دـندش  باختنا  رـشب  سنج  زا  ناربمایپ  اذـل  دـش  یم  لیطعت  اه  نآ  یلمع  تاغیلبت  همانرب 
 . دنشاب ناگمه  يارب 

(53  ) مراهچ ءزج 

راگدرورپ تایآ  ندناوخ  تسخن  دـنک  یم  ارجا  اه  نآ  هرابرد  ار  مهم  همانرب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا  دـیوگ :  یم  سپس 
 ( . ِِهتایا ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  تایآ ( :  نیا  اب  راکفا  اه و  شوگ  نتخاس  انشآ  اه و  نآ  رب 
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َو یناسنا (  یقـالخا و  تیبرت  سوفن و  هیکزت  نآ  لاـبند  هب  اـه و  نآ  ناـج  نورد  رد  قیاـقح  نیا  نتخاـس  دراو  ینعی  میلعت ،  رگید  و 
 ( . َهَمْکِْحلا َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیّکَُزی َو 

زا لبق  هیآ ،  رد  تسا ،  تیبرت  ییاهن  یلصا و  فده  هک  اج  نآ  زا 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 54)

 . تسا مّدقم  تیبرت  رب  میلعت  یعیبط ،  تیبرت  رظن  زا  هک  یلاح  رد  هدش ،  رکذ  میلعت 

اب ار  اه  نآ  ياه  شوگ  یتّدـم  دـیاب  هکلب  دـنریگ  یمن  رارق  تیبرت  تحت  یناـسآ  هب  دـنرود  یلک  هب  یناـسنا  قیاـقح  زا  هک  یتّیعمج 
لابند هب  دش و  یلوصا  میلعت  هلحرم  دراو  سپس  درک ،  رود  اه  نآ  زا  دنتشاد  نآ  زا  ًالبق  هک  ار  یتشحو  تخاس و  انـشآ  یهلا  نانخس 

 . تفرگ ار  نآ  یتیبرت  لوصحم  نآ 

ار ود  نآ  هلصاف  مینک و  هسیاقم  لبق  ياه  نامز  اب  ار  نآ  زا  يرادروخرب  نامز  هک  دوش  یم  نشور  هاگنآ  گرزب  تمعن  کی  ّتیمها 
اجک هب  اجک  زا  دیدوب و  يزور  لاح و  هچرد  دینیبب  دینکب و  مالـسا  زا  لبق  نارود  هب  یهاگن   : دیوگ یم  قوف  هلمج  رد  نآرق  میبایب ، 

 ( . ٍنیبُم ٍلالَض  یَفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِا  َو  دیدیسر ( 

یهارمگ لالض و  اریز :  تسا  هدرک  ریبعت  راکشآ »  یهارمگ  ٍنیبُم :  ٍلالَض  هب «  ّتیلهاج  نارود  عضو  زا  نآرق  هک  نیا  هجوت  بلاج 
یهاگ دمهفب و  ار  اه  نآ  ندوب  لطاب  دناوت  یمن  یناسآ  هب  ناسنا  هک  تسا  يروط  یهارمگ  لیاسو  زا  یضعب  دراد ،  یماسقا  عاونا و 

سکره هک  تسا  نانچ 
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 . درب یم  نآ  هب  یپ  يروف  دشاب ، هتشاد  يروعش  لقع و  رصتخم 

(55  ) مراهچ ءزج 

هیس دندوب ،  ینشور  یهارمگ  تلالـض و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  نامز  رد  برعلا  هریزج  مدرم  هژیو  هب  ایند  مدرم 
عـضو نیا  دوب و  هتفرگارف  ار  ناهج  طاقن  مامت  رـصع ،  نآ  رد  يونعم  نوگانوگ  ياه  یگدولآ  ینادان و  لهج و  یتخبدب ،  يزور و 

.دوبن هدیشوپ  یسک  رب  ناماسبان 

رگید يا  هیواز  زا  دُحُا  گنج  یسررب 

رگید يا  هیواز  زا  دُحُا  گنج  یسررب 

ٌریدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِا  ْمُکِسُْفنَا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق  اذه  ّینَا  ُْمْتُلق  اْهیَْلثِم  ُْمْتبَصَا  ْدَق  ٌهَبیصُم  ْمُْکَتباصَا  اَّمل  َوَا   165

 ( نمـشد رب  ردب  گنج  نادیم  رد  ار (  نآ  ربارب  ود  هک  یلاح  رد  دیـسر ، امـش  هب  دُُحا )  گنج  نادیمرد  یتبیـصم (  هک  یماگنه  ایآ 
اب دُُحا  گنج  نادیم  رد  هک  تسامش (  دوخ  هیحان  زا  وگب « :  تساجک ؟ »  زا  تبیصم  نیا  دیتفگ « :  دیدوب ،  هتخاس  دراو 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 56)

یمزوریپارامـش هدـنیآرد  ، دـینک حالـصااردوخ  شور  هچنانچ  و   ) .تسا رداق  يزیچ  رهربدـنوادخ  دـیدرک )  تفلاخم  ربمایپ  روتـسد 
(«. دنک

نارگن نیگمغ و  گنج ،  كاندرد  جیاتن  زا  ناناملسم  زا  یعمج  هک :  نیا  حیضوت  تسا ،  دُحا  هثداح  يور  يرگید  یسررب  هیآ  نیا 
 : دنک یم  دزشوگ  اه  نآ  هب  ار  هتکن  هس  قوف  هیآ  رد  دنوادخ  دندروآ ،  یم  نابز  رب  رّرکم ،  ار  بلطم  نیا  دندوب و 
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نیا رد  امش  هب  رگا  دینک «  هبساحم  مه  يور  نمـشد  اب  ار  دوخ  ياهدروخرب  همه  هکلب  دیـشاب  نارگن  گنج  کی  هجیتن  زا  دیابن  امش 
ْدَق ٌهَبیـصُم  ْمُْکَتباصَا  اَّمل  َوَا  دیتخاس : دراو  نمـشد  هب  ار  نآ  ربارب  ود  ردب ) گنج  نادـیم   ») رگید نادـیم  رد  دیـسر  یتبیـصم  نادـیم ، 

 « . اْهیَْلثِم ُْمْتبَصَا 

هب ار  اه  نآ  زا  رفن  داتفه  ردب  رد  امش  یلو  دنتفرگن  ریـسا  چیه  هک  یلاحرد  دندرک ،  دیهـش  ار  امـش  زا  رفن  داتفه  دُحا  رد  اه  نآ  اریز 
 . دیدرک ریسا  ار  رفن  داتفه  دیدناسر و  لتق 

رب نآ  ربارب  ود  ینعی «  اْهیَْلثِم »  ُْمْتبَصَا  ْدَق  هلمج «  تقیقح ، رد 

(57  ) مراهچ ءزج 

 . تسا هدش  مّدقم  لاؤس ،  رب  هک  تسا  یباوج  مکح  رد  دیدز »  هبرض  نمشد 

دوجو زا  تبیـصم  نیا  وگب :  اه  نآ  هب  ربمایپ  يا  یلو «  اذه »  ّینَا  ُْمْتُلق  دش :  ناتریگ  نماد  اجک  زا  تبیـصم  نیا  دـییوگ :  یم  امـش  » 
 « . ْمُکِسُْفنَا ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق  دینک :  وجتسج  ناتدوخ  رد  دیاب  ار  تسکش  لماوع  هتفرگ و  همشچرس  امش  دوخ 

هب ار  گنج  هک  دیدوب  امش  دیتخاس و  اهر  ار  نینیع  هوک  ساسح  رگنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  تفلاخم  اب  هک  دیدوب  امش 
دّدـجم هلمح  ماگنه  هب  هک  دـیدوب  امـش  زین  دـیتخادرپ و  میانغ  يروآ  عمج  هب  هدرکن  هرـس  کی  ار  نآ  تشونرـس  هدـیناسرن و  ناـیاپ 

هتشک همه  نآ  تسکش و  نآ  ثعاب  هکدوب  امش  ياه  یتسس  ناهانگ و  نیمه  دیدرک ، رارف  گنج  زا  هتخاس و  اهر  ار  نادیم  نمـشد 
 . دیدرگ
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، دـینک ناربج  ار  دوخ  فعـض  طاـقن  رگا  و  تسا »  اـناوت  رداـق و  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  اریز  دیـشاب « :  نارگن  هدـنیآ ،  زا  دـیابن  اـمش 
دش دیهاوخ  وا  تیامح  لومشم 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 58)

(. ٌریدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِا  )

دوش صخشم  فوفص  دیاب 

َنینِمْؤُْملا َمَْلعَِیل  ِهّللا َو  ِنْذِِابَف  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباصَا  ام  166 َو 

قبط و  ادخ (  نامرف  هب  دیـسر ،  امـش  هب  دـندرک  دربن  مه  اب  نارفاک )  نانمؤم و  هتـسد (  ود  هک  يزور  رد  دـحا )  زور  رد  هچ (  نآ  و 
.دنک صّخشمار  نانمؤم  هکدوب  نیا  ياربودوب   ( یهلا ّتنس 

ّتلع نودب  هک  نیا  رب  هوالع  دیآ  یم  شیپ  هک  دُحا )  تبیصم  دننام  یتبیصم (  ره  هک  دهد  یم  رّکذت  ار  هتکن  نیا  ثحب ،  دروم  هیآ 
هیآ لوا  تمسق  رد  اذل  نامیا ،  تسس  دارفا  ای  ناقفانم و  زا  نیتسار  نادهاجم  فوفص  ندش  ادج  يارب  تسا  یشیامزآ  هلیـسو  تسین 
ادخ نامرف  هب  دش  دراو  امش  رب  دنتخیوآرد  مه  هب  ناتسرپ  تب  اب  ناناملـسم  ّتیعمج  هک  زور  نآ  دُحا  زور  رد  هچ  نآ  دیامرف « :  یم 

 « . ِهّللا ِنْذِِابَف  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباصَا  ام  َو  تفرگ :  تروص  وا  هدارا  تساوخ و  قبط  دوب و 

(59  ) مراهچ ءزج 

یپ بابـسا  للع و  هلـسلس  کی  يور  ملاع  اساسا  دراد و  یـصوصخم  ببـس  ّتلع و  شنیرفآ  یمومع  نوناق  قبط  يا  هثداـح  ره  اریز 
يزیر
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لام و هب  دیامن و  یتسـس  گنج  نادیم  رد  هک  يرکـشل  ره  لصا ،  نیا  يور  تسا و  یگـشیمه  تباث و  لصا  کی  نیا  تسا و  هدش 
 » زا روظنم  نیاربانب  دوب ،  دهاوخ  تسکـش  هب  موکحم  دـیامن  شومارف  ار  دوخ  زوسلد  هدـنامرف  روتـسد  ددـنبب و  لد  تمینغ  تورث و 

 . تسا هدش  سکعنم  یتسه  ملاع  رد  ّتیّلع  نوناق  تروص  هب  هک  تسا  وا  ّتیشم  هدارا و  نامه  ادخ )  نامرف  هّللا ( »  ِنِْذا 

دارفا دوش و  صّخشم  مه  زا  ناقفانم  نانموم و  فوفـص  هک « :  دوب  نیا  گنج ،  نیا  راثآ  زا  رگید  یکی  دیامرف :  یم  هیآ  نایاپ  رد  و 
 (. َنینِمْؤُْملا َمَْلعَِیل  َو  دندرگ ( »  هتخانش  نامیا  تسس  زا  نامیا  اب 

ْمُْهنِم ُبَْرقَا  ٍذـِئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  ْمُکانْعَبَّت  ًالاِتق َال  ُمَْلعَن  َْول  اُولاق  اوُعَفْداِوَا  ِهّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلتاق  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلـیق  اوُقَفاـن َو  َنیذَّلا  َمَْلعَِیل  167 َو 
َنُولوُقَی ِناْمیِِْالل 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 60)

َنوُُمتْکَی اِمب  ُمَلْعَا  ُهّللاَو  ْمِِهبُولُقیف  َْسَیلام  ْمِهِهاْوفَِاب 

زا لّقادح )  ای (  دـینک  دربن  ادـخ  هار  رد  دـییایب  دـش « : هتفگ  ناشیا  هب  هک  ییاه  نآ  دـنوش ،  هتخانـش  ناقفانم  هک  دوب  نیا  يارب  زین  و 
یگنج میناد  یم  اما  میدرک ( .  یم  يوریپ  امـش  زا  داد ،  دهاوخ  يور  یگنج  میتسناد  یم  رگا  دنتفگ « :  دییامن »  عافد  دوخ ،  میرح 

دنیوگ یم  يزیچ  دوخ  نابز  هب  نامیا ،  هب  ات  دندوب  رت  کیدزن  رفک  هب  ماگنه ،  نآ  رد  اه  نآ  دوش )  یمن 
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.تسا رت  هاگآ  دننک ، یم  نامتک  هچنآ  زا  دنوادخ  تسین و  ناشیاه  لد  رد  هک 

 « . اوُقَفان َنیذَّلا  َمَْلعَِیل  َو  دنوش :  هتخانش  دندیزرو  قافن  هک  یناسک  ات  و  دیامرف « :  یم  هدرک ،  هراشا  رگید  رثا  هب  الاب  هیآ  رد 

 : دندش ادیپ  ناناملسم  نایم  رد  صّخشم  هورگ  هس  دُُحا ،  هثداح  رد  یّلک  روط  هب 

(61  ) مراهچ ءزج 

هب یگداتسیا  سفن  نیرخآ  ات  نانمشد ،  هوبنا  ربارب  رد  دندومن و  يرادیاپ  تاظحل ،  نیرخآ  ات  هک  دندوب  يدودعم  دارفا  لّوا :  هورگ 
 . دنتشادرب نیگنس  تاحارج  یضعب  دندیشون و  تداهش  تبرش  یضعب  دنداد ،  جرخ 

شیپ ار  رارف  هار  دـننک و  تماقتـسا  هظحل ، نیرخآ  ات  دنتـسناوتن  دـمآ و  دـیدپ  اه  نآ  ياـه  لد  رد  بارطـضا  لزلزت و  رگید :  هورگ 
 . دنتفرگ

هنیدم هب  هدرک و  يراددوخ  گنج  رد  تکرـش  زا  دش  دهاوخ  هراشا  هک  ییاه  هناهب  هب  هار ،  ءانثا  رد  هک  دندوب  ناقفانم  مّوس :  هورگ 
هب فوفص  هاگ  چیه  دوبن  دُُحا  تخس  هثداح  رگا  دندوب .  شنارای  زا  رفن  دصیـس  و  لُّولِـس »  یبَا  نب  هّللادبع  اه «  نآ  هک  دنتـشگزاب ، 

سکره دنتفرگ و  یمنرارق  یّنیعم  ّفص  رد  دوخ  هژیو  تافص  اب  مادکره  دارفا  دش و  یمن  صّخشم  ینشور  نیا 
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 . دنادب نامیا  اب  درف  نیرتهب  ار  دوخ  ءاعّدا ، ماگنه  دوب  نکمم 

تسخن هدش :  زیچ  ود  هب  هراشا  هیآ ،  رد  تقیقح  رد 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 62)

 . نآ ییاهن  هجیتن  یئاغ و  ّتلع  رگید  دُحا و  تسکش  یلعاف  ّتلع 

 « دنوش هتخانـش  دندیزرو  قافن  هک  یناسک  ات  و  اوُقَفان :  َنیذَّلا  َمَْلعَِیل  َو  دیامرف « :  یم  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رّکذـت 
 » تروص هب  هن  هدش  رکذ  لعف »  تروص «  هب  قافن  رگید  ترابع  هب  و  دـنوش »  هتخانـش  ناقفانم  ات  نیِقفانُْملا :  َمَْلعَِیل  دـیامرف « : یمن  و 

مالسا خیراترداذل  دوب و  هدماینرد  یتباث  تفص  تروص  هب  نانآ  همه  رد  زونه  قافن ،  هک  تسا  تهج  نادب  ایوگ  ریبعت  نیا  فصو » 
 . دنتسویپ نانمؤم  ّفص  هب  دندش و  هبوت  هب  قفوماهدعب  ، نانآزا یضعب  هک  میناوخ  یم 

یضعب دنک :  یم  نایب  تروص  نیا  هب  دش  لدب  در و  گنج  زا  لبق  نیقفانم ،  ناناملـسم و  زا  یـضعب  نایم  هک  ییوگتفگ  نآرق  سپس 
شنارای اب  لُّولِـس »  یبا  نب  هّللادبع  دید «  هک  یماگنه  تسا  هدوب  ماّزَج »  نب  رَمُع  نب  هّللادـبع  سابع «  نبا  لقن  قبط  هک  ناناملـسم  زا 

وا هار  رد  ادـخ و  رطاخ  هب  ای  دـییایب  تفگ :  اه  نآ  هب  دـنراد «  هنیدـم  هب  تشگزاب  میمـصت  هدیـشک و  رانک  مالـسا  رگـشل  زا  ار  دوخ 
ِلیبَس یف  اُوِلتاق  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلیق  َو  دییامن :  عافد  دنک  یم  دیدهت  ار  امـش  ناشیوخ  نطو و  هک  يرطخ  ربارب  رد  لقاال  ای  دـینک و  راکیپ 

 « . اوُعَفْداِوَا ِهّللا 

رگا ام  دنتفگ :  دندز و «  تسد  یهاو  هناهب  کی  هب  اه  نآ  یلو 
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 « . ْمُکانْعَبَّت ًالاِتق َال  ْمَْلعَن  َْول  اُولاق  میدرک : یم  يوریپ  امش  زا  نامگ  یب  دوش  یم  گنج  میتسناد  یم 

(63  ) مراهچ ءزج 

گنج نیا  ام  رظن  هب  یلو  میدرک ،  یم  يراکمه  امش  اب  میتسناد  یم  گنج »  ار « ،  نیا  ام  رگا  دنتفگ :  ناقفانم  رگید  ریسفت  هب  انب  و 
اب ندرک  گنج  دوش ،  یم  هدید  راّفک  مالسا و  رکشل  نایم  هک  ینزاوت  مدع  اب  اریز  تسا ،  یشکدوخ  راحتنا و  عون  کی  هکلب  تسین 

 . تسا هتفرگرارق  یبسانمان  هطقن  رد  مالسا  هاگرگشل  هک  نیا  صوصخ  هب  تسین .  هنالقاع  اه  نآ 

یتسکـش رگا  دـندش و  زوریپ  زاـغآ  رد  ناناملـسم  مه  دوـب و  یمتح  گـنج  عوـقو  مه  دوـبن ،  شیب  يا  هناـهب  اـه  نیا  بیترت  ره  هـب 
اه نآ  دنتفگ « :  یم  غورد  اه  نآ  دیوگ :  یم  دـنوادخ  دوب ،  ناشدوخ  ياه ،  يراک  فالخ  تاهابتـشا و  رثا  رب  دـش ،  ناشریگنماد 

ْمُه دندوب :  نامیا  زا  رت  کیدزن  رفک  هب  زور  نآ  رد 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 64)

« . ِناْمیِِْالل ْمُْهنِم  ُبَْرقَا  ٍِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل 

 . دراد یگتسب  ناسنا  لمع  زرط  هدیقع و  هب  هک  تسا  یتاجرد  ياراد  نامیا  رفک و  هک  دوش  یم  هدافتسا  هلمج  نیا  زا  نمض  رد 

 « . ْمِِهبُوُلق یف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِاب  َنُولوُقَی  دنرادن :  لد  رد  هک  دنیوگ  یم  يزیچ  نابز  هب  اه  نآ  » 

هب یگقالع  یب  ای  نمشد و  تابرض  زا  سرت  ای  هنیدم و  دوخ  رد  ندرک  گنج  هب  ریاد  دوخ ،  داهنـشیپ  يور  تجاجل  رطاخ  هب  اه  نآ 
ناقفانم هچ  نآ  هب  دنوادخ  یلو  .دندرک «  يراددوخ  نادیم  رد  تکرش  زا  مالسا 
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« . َنوُُمتْکَی اِمب  ُمَلْعَا  ُهّللا  َو   : تسا رت  هاگآ  دننک  یم  نامتک 

اه نآ  باـسح  هب  ترخآ  رد  مه  دـهد و  یم  ناـشن  ناناملـسم  هب  ار  اـه  نآ  هفاـیق  هتـشادرب و  ناـنآ  هرهچ  زا  هدرپ  ناـهج  نیا  رد  مه 
 . درک دهاوخ  یگدیسر 

ناقفانم ساسا  یب  ياه  هتفگ 

اُوِلُتق ام  انوُعاطَا  َْول  اوُدَعَق  ْمِِهناوْخِِال َو  اُولاق  َنیذَّلَا   168

(65  ) مراهچ ءزج 

َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنِا  َتْوَْملا  ُمُکِسُْفنَا  ْنَع  اُؤَرْداَف  ُْلق 

ام زا  اه  نآ  رگا  دـنتفگ « :  دـندوب  هدیـشک  تسد  اـه  نآ  تیاـمح  زا  هک  یلاـح  رد  دوخ  ناردارب  هب  هک  دنتـسه  اـه  نآ  ناـقفانم )  ) 
ناتدوخ زا  ار  گرم  سپ  دینک ) ؟  ینیب  شیپ  ار  دارفا  گرم  دیناوت  یم  امش  رگم  وگب ( « :  دندش »  یمن  هتـشک  دندرک ،  یم  يوریپ 

 « . دییوگ یم  تسار  رگا  دیزاس  رود 

ماگنه هب  دندومن .  زین  نارگید  هّیحور  فیعـضت  رد  یعـس  دـندرک ،  يریگ  هرانک  دُُـحا  گنج  زا  ناشدوخ  هک  نیا  رب  هوالع  ناقفانم 
 . دنداد یمن  هتشک  دندوب  هدرک  يوریپ  ام  نامرف  زا  اه  نآ  رگا  دنتفگ :  دندوشگ و  اه  نآ  شنزرس  هب  نابز  نادهاجم  تشگزاب 

هب دـندرک و  يریگ  هرانک  گنجزا  هک  ییاـه  نآ  دـیوگ « :  یم  دـهد و  یم  خـساپ  اـه  نآ  ساـسا  یب  راـتفگ  هب  قوف ، هیآ  رد  نآرق 
هب رداق  رگا  وگب :  اه  نآ  هب  دندش  یمن  هتشک  هاگ  چیه  دندوب  هدرک  تعاطا  امزا  رگا  دنتفگ :  دوخ  ناردارب 
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 «. دییوگ یم  تسار  رگا  دیزاس  رود  ناتدوخ  زا  ار  گرم  دیتسه  هدنیآ  ثداوح  ینیب  شیپ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 66)

للع و دیاب  تسا  نینچ  هک  یـسک  دـیناد  یم  هدـنیآ  ثداوح  زا  ربخاب  بیغ و  هب  ملاع  ار  دوخ  اعّدا ،  نیا  هب  امـش  تقیقح  رد  ینعی ، 
؟  دیراد یتردق  نینچ  امش  ایآ  دزاس  یثنخ  هدرک و  ینیب  شیپ  دناوتب  ار  دوخ  گرم  لماوع 

دیناوت یم  ایآ  تشاد ؟  دـیهاوخ  نادـیواج  رمع  ایآ  دـیوشن  هتـشک  راختفا  يدنلبرـس و  هار  رد  داهج و  نادـیم  رد  امـش  رگا  یهگناو 
اب رتسب  نایم  رد  ارچ  سپ  دـیربب  نایم  زا  ار  گرم  مّلـسم  دـیناوت  یمن  هک  امـش  نیاربانب  دـیزاس ؟  رود  دوخ  زا  هشیمه  يارب  ار  گرم 

 . دیشونن تداهش  تبرش  نمشد  ربارب  رد  داهج  نادیم  رد  راختفا  اب  ارچ  دیریمب  ّتلذ 

: درک هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  يرگید  هتکن  قوف ،  هیآ  رد 

اه نآ  هب  شنزرـس  عون  کی  نیا  دنتـسین ،  ناقفانم  ردارب  نانمؤم  زگره  هک  یلاحرد  هدـش  ردارب »  هب «  ریبعت  نانمؤم  زا  هک  نیا  نآ  و 
دعب هلصافالب  اذل  دیتشادرب و  اه  نآ  تیامح  زا  تسد  ساسح ،  تاظحل  نیارد  ارچ  دیتسناد  یم  دوخ  ردارب  ار  نانمؤم  امش  هک  تسا 

تیامح زا  هلـصافالب  دـنک و  یم  يردارب  ياعدا  ناسنا  ایآ  هدـش  رکذ  دنتـسشنزاب  گـنج  زا  ینعی  اوُدَـعَق »  » هلمج ْمِِهناوِْخا »  » ریبعت زا 
 . دنیشن یمزاب  دوخ  ردارب 
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(67  ) مراهچ ءزج 

دندیواج ناگدنز  نادیهش 

َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَا  َْلب  اتاْومَا  ِهّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَت  169 َو ال 

هداد يزور  ناشراگدرورپ  دزن  ودنا  هدنز  نانآ  هکلبدنناگدرم  دندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ )  يا  ) 
 . دنوش یم 

دراد و میمعت  تایآ  ياوتحم  نومـضم و  اما  .تسا  هدش  لزان  دُُحا  هثداح  زا  دعب  دهد ،  یم  ناشن  هتـشذگ  تایآ  اب  تایآ  نیا  دـنویپ 
نیا دومرف « :  هک  هدش  لقن  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد  اذـل  دوش و  یم  لماش  دـندوب  رفن  هدراهچ  هک  ار  ردـب  يادهـش  یتح  ادهـش  همه 

(1  « .) تسا هدش  لزان  ود  ره  ردب  دُُحا و  يادهش  هرابرد  تایآ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 68)

 : دیـسرپ اه  نآ  زا  درک و  باطخ  دُُحا  نادیهـش  حاورا  هب  دنوادخ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا 
ياـه تمعن  قرغ  هک  میـشاب ، هتـشاد  میناوـت  یم  ییوزرآ  هچ  نیا  زا  رتـالاب  اـم  اراـگدرورپ !  دـنتفگ :  اـه  نآ  دـیراد ؟  ییوزرآ  هچ 

وت هار  رد  ادّدـجم  میدرگرب و  ناهج  هب  رگیدراب  هک  تسا  نیا  ام  ياضاقت  اهنت  میراد ،  نکـسم  وت  شرع  هیاس  رد  میاوت و  نادـیواج 
هک تسا  نیا  نم  ریذپان  فّلخت  نامرف  دومرف :  دنوادخ  میوش ،  دیهش 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  ام  مالس  هک  تسا  نیا  ام  ياضاقت  تسا  نینچ  هک  الاح  دندرک :  ضرع  ددرگنزاب ،  ایند  هب  هرابود  یسک 
نیا رد  دنـشابن  نارگن  هنوگ  چـیه  هک  یهد  تراشب  اـه  نآ  هب  اـم  عضو  زا  ییوگب و  ار  اـم  لاـح  نامناگدـنامزاب ،  هب  یناـسرب و  هلآ 

دُُحا هثداح  زا  دعب  نامیا  تسس  دارفا  زا  یعمج  هک  دسر  یمرظن  هب  نینچ  لاحره  هب  .دش  لزان  قوف  تایآ  ماگنه 

 . هحفص 409 دلج 1 ،  ْنیَلَقَّثلاُرُون ، »  لقن «  هبانب  یشاّیَع ، »  ریسفت «  1

(69  ) مراهچ ءزج 

 ، دندش دوبان  دندرم و  اه  نآ  ارچ  هک  دندروخ  یم  فّسأت  دندوب ،  هدش  دیهش  دُحا  رد  هک  دوخ  ناگتسب  ناتسود و  رب  دنتسشن و  یم 
ام دنتفگ :  یم  دوخ  اب  دندش ،  یم  تحاران  رتشیب  دـندید  یم  یلاخ  ار  اه  نآ  ياج  دندیـسر و  یم  یتمعن  هب  هک  یماگنه  اصوصخم 

نیا راکفا و  هنوگ  نیا  .تسا  هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسد  دنا و  هدیباوخ  اهربق  رد  ام  نادنزرف  ناردارب و  اما  میتمعن  زان و  رد  نینچ  نیا 
 . دوبن رثا  یب  ناگدنامزاب  هّیحور  فیعضت  رد  درک ،  یمن  قیبطت  ّتیعقاو  اب  دوب و  تسردان  هک  نیا  رب  هوالع  نانخس  هنوگ 

زگره ربمایپ ! يا  دـیوگ « :  یم  هدرک و  دای  ار  نادیهـش  دـنلب  خـماش و  ماقم ،  هدیـشک و  راـکفا  هنوگ  نیا  رب  نـالطب  طـخ  قوف ،  هیآ 
 « . دنا هدرم  دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اه  نآ  ربم  نامگ 

 . دننکب ار  دوخ  باسح  نارگیدات  تسا  ربمایپ  هب  طقف  نخس  يور  اج  نیا  رد 

 « . دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  اه  نآ  هکلب  » 
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نارمِع ِلآ  هروس  ( 70)

یگدـنز هن  دـنراد ،  گرم  زا  سپ  ملاع  رد  حاورا  هک  تسا  یخزرب  یگدـنز  تایح و  نامه  اج  نیا  رد  یگدـنز  تایح و  زا  روظنم 
دنتسه یخزرب  تایح  ياراد  زین  مدرم  زا  رگید  يرایسب  درادن ،  نادیهش  هب  یصاصتخا  یخزرب ،  یگدنز  هچرگ  يّدام ،  ینامـسج و 

(1).

عوضوم هوالع  هب  تسا و  يونعم  ياه  تمعن  عاونا  اب  هتخیمآ  یلاع و  هداـعلا  قوف  تاـیح  کـی  نادیهـش  تاـیح  هک  اـج  نآ  زا  یلو 
ایوگ هک  دنتـسه  يونعم  تایح  بهاوم  رد  قرغ  يردق  هب  اه  نآ  .تسا  هدش  هدرب  اه  نآ  زا  مان  اهنت  دنتـسه ،  اه  نآ  هیآ  رد  نخس ، 

 . تسین يزیچ  اه  نآ  لباقم  رد  نایخزرب  ریاس  یگدنز 

ْمِْهیَلَع َو ال ٌفْوَخ  ّالَا  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهیتا  اِمب  َنیحِرَف   170

(71  ) مراهچ ءزج 

َنُونَزْحَی ْمُه 

نآ هب  زونه  هک  یناسک  رطاخ  هب  دنلاحـشوخ و  تسا ، هدیـشخب  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  هک  یناوارف  ياه  تمعن  رطاخ  هب  اه  نآ 
 ( ، هدنیآ نادیهش  نادهاجم و  دنا (  هدشن  قحلم  اه 

ص:54

قوف هک  یناراکدـب  دنتـسه و  یلاع  هجرد  رد  هک  یناراکوکین  تسا  هتـسدود  يارب  یخزرب  تاـیح  نیقّقحم :  زا  یـضعب  هتفگ  هب  - 1
 . دنراد يدب  عضو  هداعلا 
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دنهاوخ یمغ  هن  تساه و  نآ  رب  یـسرت  هن  هک   ( دـنناد یم  دـننیب و  یم  ناهج  نآ  رد  ار  اه  نآ  هتـسجرب  تاماقم  اریز  دـنتقوشوخ ( ، 
 . تشاد

 . تسین نداد  تراشب  ینعم  هب  تسا و  ناتسود  ای  دوخ  يارب  یتمعن  هدهاشم  ای  تراشب  رثا  رب  ندش  لاحشوخ  ینعم  هب  راْشِبتِْسا »  » 

ياه تمعن  رطاخ  هب  اه  نآ  دیامرف « : یم  هدرک ،  هراشا  نادیهـش  یخزرب  یگدنز  ناوارف  تاکرب  ایازم و  زا  يا  هشوگ  هب  دعب  هیآ  رد 
 « . دنلاحشوخ تسا  هدیشخب  اه  نآ  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هک  یناوارف 

قحلم اه  نآ  هب  دنا و  هدیشونن  تداهـش  تبرـش  گنج  نادیم  رد  هک  تسا  اه  نآ  دهاجم  ناردارب  رطاخ  هب  اه  نآ  رگید  یلاحـشوخ 
اریز دنا  هدشن 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 72)

 . دنوش یم  داش  رشبتسم و  ور  نیا  زا  دننیب و  یم  یبوخ  هب  ناهج  نآ  رد  ار  اه  نآ  ياه  شاداپ  تاماقم و 

هب تبـسن  یهودنا  هنوگ  چیه  گرم ،  زا  سپ  اه ،  نآ  دهاجم  ناردارب  هک  دـننک  یم  ساسحا  نادیهـش  دـیازفا « :  یم  نآ  لابند  هب  و 
ْمُه ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ّالَا  نآ :  كانتـشحو  ثداوح  زیخاتـسر و  زور  زا  یـسرت  هنوگ  چـیه  هن  دـنرادن و  دـنا  هدراذـگایند  رد  هچ  نآ 

 « . َنُونَزْحَی

ناردارب تاـماقم  هدـهاشم  اـب  هک  نیا  رب  هوـالع  نادیهـش  هک  نیا  نآ  دـشاب و  هتـشاد  تسا  نکمم  مـه  يرگید  ریـسفت  هـلمج ،  نـیا 
مه ناشدوخ  دنوش ، یم  لاحشوخ  دنا  هدشن  قحلم  اه  نآ  هب  هک  يدهاجم 
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دنرادن (1) هتشذگ  زا  یمغ  هدنیآ و  زا  یسرت  هنوگ  چیه 

َهّللا َّنَا  ٍلْضَف َو  ِهّللا َو  َنِم  ٍهَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی   171

(73  ) مراهچ ءزج 

َنینِمْؤُْملا َرْجَا  ُعیُضی  ال 

هن دنک ( ،  یمن  عیاض  ار  نانمؤم  شاداپ  دنوادخ ،  هکدننیب )  یم  دنرورسم و (   ( زین ناشدوخ  هب  تبـسن  وا (  لضف  ادخ و  تمعن  زا  و 
 ( . دندشن دیهش  هک  ینادهاجم  شاداپ  هن  نادیهش و  شاداپ 

اه نآ  دننک  یم  تفایرد  ندش  هتشک  زا  دعب  نادیهـش  هک  تسا  ییاه  تراشب  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  دیکأت و  تقیقح  رد  قوف  هیآ 
ياه تمعن  اهنت  هن  دنراد ، یم  تفایرد  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  هک  تهج  نیازا  تسخن  دنوش : یم  رورسم  لاحـشوخ و  تهج  ود  زا 

 ( . ِهّللا َنِم  ٍهَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی  دوش (  یم  اه  نآ  لاح  لماش  زین  تسا ) تمعن  رارکت  شیازفا و  ناه  هک  وا (  لضف  هکلب  وا 

هک ینیتسار  نادهاجم  شاداپ  هن  نادیهـش و  شاداپ  هن  دنک »  یمن  عیاض  ار  نانمؤم  شاداپ  ادخ  هک  دننیب  یم  اه  نآ  هک « :  نیا  رگید 
(. َنینِمْؤُْملا َرْجَا  ُعیُضی  َهّللا ال  َّنَا  َو  دندیشونن (  تداهش  تبرش 

ص:56

قبط ددرگ و  یمرب  ایند  رد  ناگدـنامیقاب  هب  َنُونَزْحَی »  ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ّال  ياهریمـض «  لوا ،  ریـسفت  قبط  رگید  تراـبع  هب  - 1
 . نادیهش دوخ  هب  مود  ریسفت 
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.دننیب یم  اراکشآ  اج  نآ  رد  دندوب  هدینش  ًالبق  ار  هچ  نآ  تقیقح  رد 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 74)

حور ياقب  رب  يدهاش 

یم گرم  زا  دـعب  نادیهـش ،  تایح  هرابرد  هک  تسا  قوف  تایآ  دراد  حور  ياقب  رب  تلالد  تحارـص ،  اـب  هک  نآرق  تاـیآ  هلمج  زا 
مان و تامحز و  راثآ  ندـنام  یقاب  روظنم  تسا و  نآ  يزاـجم  ینعم  تاـیح ،  زا  دارم  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  یـضعب  هک  نیا  دـشاب و 
اه نآ  رورس  نادیهش و  نتفرگ  يزور  زا  معا  قوف ،  ياه  هلمج  زا  کی  چیه  اب  تسا و  رود  هیآ  ینعم  زا  رایـسب  تسا ،  اه  نآ  ناشن 

حرش هک  تسا  یخزرب  ياه  تمعن  خزرب و  هلئـسم  رب  ینـشور  لیلد  قوف ،  تایآ  هوالع  هب  دشاب .  یمن  راگزاس  فلتخم ،  تاهج  زا 
 . دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  نونمؤم )   / 23 َنُوثَْعُبی ( »  ِمْوَی  یِلا  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  هفیرش «  هیآ  لیذ  رد 

دَسَْالاُءارْمَح هوزغ 

ُمَُهباصَا ام  ِدَْعب  ْنِم  ِلوُسَّرلا  ِهِّلل َو  اُوباجَتْسا  َنیذَّلَا   172

(75  ) مراهچ ءزج 

ٌمیظَع ٌرْجَا  اْوَقَّتا  ْمُْهنِم َو  اُونَسْحَا  َنیذَِّلل  ُحْرَْقلا 

زونه و  دـندرک (  تباجا  هدیـسر  ناشیا  هب  هک  یتاحارج  همه  نآ  زا  سپ  ار ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  توعد  هک  اـه  نآ 
 « ِدَسَْالا ُءارْمَح  نادیم «  يوس  هب  دوب ،  هتفاین  مایتلا  دُحا  نادیم  ياه  مخز 
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 . تسا یگرزب  شاداپ  دنتفرگ ، شیپ  اوقت  دندرک و  یکین  هک  اه ،  نآ  زا  یناسک  يارب  دندومن )  تکرح 

هب هک  یماگنه  دـنتفرگ ،  شیپ  ار  هّکم  هار  تعرـس  هب  يزوریپ  زا  سپ  نایفـسوبا ،  حـتاف  رکـشل  دُُـحا ،  گـنج  ناـیاپ  رد  هک  میتفگ 
ناناملـسم هدنامیقاب  ندرک  دوبان  هنیدم و  هب  تعجارم  هب  میمـصت  دندش و  نامیـشپ  تخـس  دوخ  راک  زا  دندیـسر  ءاحْوَر »  نیمزرس « 

يرگید گنج  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  دُُـحا  رکـشل  هک  داد  روتـسد  اروف  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ربخ  نیا  دـنتفرگ . 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  دندنویپب ،  رگشل  فوفـص  هب  دُحا  گنج  ناحورجم  هک  داد  نامرف  اصوصخم  دننک ،  هدامآ 

رتدیدش رت و  تخس  نم  زا  مردارب  ياه  مخز  یلو  مدوب  ناحورجم  هلمج  زا  نم  دیوگ :  یم 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 76)

دوب رتهب  یمک  مردارب  زا  نم  لاـح  نوچ  میناـسرب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  دوخ  تسه  هک  روطره  میتـفرگ  میمـصت  دوب ، 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  بیترت  نیا  هب  میدیناسر و  رکشل  هب  ار  دوخ  تمحز ،  اب  مدیشک و  یم  شود  هب  ار  وا  دنام  یمزاب  مردارب  اجکره 

 « . دندز ودرا  دندیسر و  دوب  هلصاف  لیم  تشه  هنیدم  هب  اج  نآ  زا  هک  دَسَْالا » ُءارْمَح   » مان هب  یلحم  رد  مالسا  شترا  هلآ و  و 

دیاش دـندرک و  تشحو  دربن  نادـیم  رد  ناحورجم  تکرـش  بیجع و  تمواقم  نیا  زا  اـصوصخم  دیـسر و  شیرق  رکـشل  هب  ربخ  نیا 
 . تسا هتسویپ  اه  نآ  هب  هنیدم  زازین  یسفن  هزات  شترا  دندرک  یمرکف 
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زا یکی  هک  نیا  نآ  دـیبوک و  مهرد  ار  اه  نآ  تمواقم  تخاس و  رت  فیعـض  ار  اـه  نآ  هیحور  هک  دـمآ  شیپ  یناـیرج  عقوم  نیا  رد 
هب ار  وا  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  عضو  هدـهاشم  تفر و  یم  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ّیِعازُْخلا » ُدَـبْعَم   » ماـن هب  ناکرـشم 

رایسب ام  يارب  امش  عضو  هدهاشم  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دش و  کیرحت  وا  یناسنا  فطاوع  داد ،  ناکت  یتخس 

(77  ) مراهچ ءزج 

هب ءاحْوَر »  نیمزرـس «  رد  تشذـگاج و  نآزا  تفگ و  ار  نخـس  نیا  دوب ،  رتهب  اـم  يارب  دـیدرک  یم  تحارتسا  رگا  تسا ،  راوگاـن 
اب مدید  ار  دّمحم  تفگ :  باوج  رد  وا  درک ،  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هرابرد  وا  زا  نایفسوبا  دیسر ،  نایفسوبا  رکشل 

 . دنیآ یم  شیپ  تعرس  هب  دنتسه و  امش  بیقعت  رد  مدوب ،  هدیدن  ار  نآ  دننامه  نونکات  هک  هوبنا  يرکشل 

یعازخلادـبعم ، میدومن هدـنکارپو  میتخاس  حورجم  میتشک و  ار  اـه  نآ  اـم  ییوگ ؟ یم  هچ  تفگ : بارطـضا  ینارگن و  اـب  نایفـسوبا 
 . تسا امش  بیقعت  رد  نونکا  مه  هوبنا ، میظع و  يرکشل  هک  مناد  یم  ار  نیمه  دیدرک ؟ هچ  امش  مناد  یمن  نم  تفگ :

اه نآ  ناناملسم  هک  نیا  يارب  دندرگزاب و  هّکم  هب  هدرک و  ینیشن  بقع  تعرس ،  هب  هک  دنتفرگ  یعطق  میمصت  وا  نارای  نایفـسوبا و 
دنتشذگ و یم  اج  نآ  زا  هک  ْسیَْقلاُْدبَع  هلیبق  زا  یعمج  زا  دنـشاب  هتـشاد  ینیـشن  بقع  يارب  یفاک  تصرف  اه  نآ  دننکن و  بیقعت  ار 

ربمایپ هب  هک  دندرک  شهاوخ  دنتشاد ،  مدنگ  دیرخ  يارب  هنیدم  هب  نتفر  دصق 
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نارمِع ِلآ  هروس  ( 78)

يوس هب  تعرس  هب  یهوبنا  رکشل  اب  شیرق  ناتسرپ  تب  نایفسوبا و  هک  دنناسرب  ار  ربخ  نیا  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
 . دنروآرد ياپ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هیقب  ات  دنیآ  یم  هنیدم 

عفادـم نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادـخ  ُلیکَْولا : َمِْعن  ُهّللا َو  اَُنبْـسَح  دـنتفگ « :  دیـسر  ناناملـسم  ربماـیپ و  هب  ربخ  نیا  هک  یماـگنه 
هراشا قوف ،  تایآ  دنتشگزاب  هنیدم  هب  فقوت  زور  هس  زا  سپ  اذل  دشن ،  نمشد  رکـشل  زا  يربخ  دندیـشک  راظتنا  هچره  اما  تساام » 

(1)  . دنک یم  ارجام  نیا  هب 

یتاحارج همه  نآ  زا  دعب  دندرک و  تباجا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپوادخ  توعد  هکاه  نآ  دیوگ «: یم  ثحبدروم  هیآ  نیتسخن 
دندرک و یکین  هک  اه  نآ  يارب  دارفا  نیا  نایم  زا  دندش )  نمـشد  اب  يرگید  گنج  رد  تکرـش  هدامآ  دندومن (  ادـیپ  دـُحا  زور  هک 

 « . دوب دهاوخ  یگرزب  شاداپ  دندرک )  تکرش  نادیم  رد  لماک  صالخا  كاپ و  ّتین  اب  ینعی  دنتفرگ (  شیپ  اوقت 

(79  ) مراهچ ءزج 

یم تفای  يدارفا  زین  اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ،  هداد  یعمج  هب  صاـصتخا  ار  میظع  شاداـپ  قوف  هیآ  رد  هک  نیا  زا 
نایوجگنج زا  یـضعب  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ناشیا )  زا  یـضعب  ْمُْهنِم ( »  » ریبعت تسا  نکمم  زین  دنتـشادن و  لماک  صولخ  هک  دندش 

 . دندوب هدرک  يراددوخ  نادیم  نیا  رد  تکرش  زا  يا  هناهب  هب  دُحا ، 
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ُلیکَْولا َمِْعن  ُهّللا َو  اَُنبْسَح  اُولاق  انامیا َو  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساّنلا  َّنِا  ُساّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیذَّلَا   173

نآزا دنا ، هدرک  عامتجا  امش  هب )  هلمح  يارب (  نمشد ) رکشل   ) مدرم : » دنتفگ نانآ  هب  مدرم ،  زا )  یضعب  هک (  دندوب  یناسک  اه  نیا 
 « . تسام یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  دنتفگ « : دوزفا و  ناشنامیا  رب  نخس ، نیا  اما  دیسرتب »  اه 

نامه اه  نیا  دـنک « :  یم  ناـیب  تروص  نیا  هب  ار  اـه  نآ  تماقتـسا  يدرمیاـپ و  هدـنز  ياـه  هناـشن  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  نآرق  سپس 
هک دندوب  یناسک 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 80)

اه نآ  هب  دـندوب )  ربخ  نیا  هدـنروآ  هک  تسا  دوعـسم  نب  میعن  هب  هراشا  یتیاور  هب  سیقلادـبع و  ناوراک  هب  هراـشا  مدرم (  زا  یعمج 
نآ نامیا  رب  سکع  هب  هکلب  دندیسرتن ،  اهنت  هن  اه  نآ  اما  دیسرتب  اه  نآ  زا  دنا ، هلمح  هدامآ  هدرک و  عامتجا  نمـشد ، رکـشل  دنتفگ :

 « . تسا یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  دنتفگ :  دش و  هدوزفا  اه 

ٍمیظَع ٍلْضَف  وُذ  ُهّللاَو  ِهّللا  َناوْضِر  اوُعَبَّتا  ٌءآوُس َو  ْمُهْسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  ِهّللا َو  َنِم  ٍهَمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف   174

دیـسرن و اه  نآ  هب  یتحاران  چیه  هک  یلاحرد  دنتـشگزاب ،  راگدرورپ ،  لضف  تمعن و  اب  نادیم ) ،  نیا  زا  اه (  نآ  تهج ،  نیمه  هب 
ياراد دنوادخ  دندرک و  يوریپ  ادخ ،  ياضر  زا 
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 . تسا یگرزب  ششخب  لضف و 

ملاس و تخیرگ و  اه  نآ  زا  نمـشد  نمـشد ،  اب  كانرطخ  دروخرب  کی  رد  ندش  دراو  نودـب  هک  رتالاب  نیا  زا  یلـضف  تمعن و  هچ 
نکمم لضف  تمعن و  نایم  قرف  دندومن ( ،  تعجارم  هنیدم  هب  رسدرد  نودب 

(81  ) مراهچ ءزج 

 ( . تسا قاقحتسا  رب  هفاضا  لضف  قاقحتسا و  هزادنا  هب  تسا  یشاداپ  تمعن  هک  دشاب ،  رظن  نیا  زا  تسا 

تسا یناطیش  ياه  هسوسو  ذوفن  هناشن  ادخ  ریغ  زا  سرت 

َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ِنُوفاخ  ْمُهُوفاخَتالَف َو  ُهَءاِیلْوَا  ُفِّوَُخی  ُناْطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِا   175

دیـسرتب نم  زا  اهنت  دیـسرتن و  اه  نآ  زا  دـناسرت .  یم  ساسا )،  یب  تاعیاش  نانخـس و  اب   ) ار دوخ  ناوریپ  هک  تسا  ناطیـش  طقف  نیا 
 . دیراد نامیا  رگا 

 . دیدرگ لزان  دَسَْالا »  ُءارْمَح  هوزغ «  هرابرد  هک  تسا  یتایآ  هلابند  هیآ  نیا 

 . دننک فیعضت  ار  اه  نآ  هیحور  ات  دندیناسرت  یم  شیرق  رکشل  تردق  زا  ار  ناناملسم  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  ْمُِکلذ »  » 

ندـناسرت يارب  هک  تسا  یناطیـش  لمع  کی  طقف  سیقلادـبع  ناوراک  اـی  دوعـسم و  نب  میعن  لـمع  تسا :  نینچ  هیآ  ینعم  نیارباـنب 
ناطیش ناتسود 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 82)

هک دراذگ  یم  رثا  یناسک  رد  اهنت  اه  هسوسو  هنوگ  نیا  ینعی  هتفرگ ،  تروص 
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امش نیاربانب  دنوش  یمن  عقاو  اه  هسوسو  نیا  ریثأت  تحت  هاگ  چیه  مدق  تباث  نامیا و  اب  دارفا  اما  دنشاب و  ناطیش  ناتـسود  ءایلوا و  زا 
 . دیوش لزلزتم  اه  هسوسو  نیا  زا  دیابن  دیتسین ،  ناطیش  ناوریپ  هک 

اب دوب و  یناطیش  لمع  یتسار  هب  اه  نآ  لمع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  ناطیـش ،  هب  سیقلادبع  ناوراک  ای  دوعـسم و  نب  میعن  زا  ریبعت 
ياه هسوسو  اب  نوچ  هدش ، هدیمان  یناطیش  لمع  یفالخ ، تشز و  لمعره  ًالومعم  رابخا ،  نآرق و  رد  اریز  تفرگ ،  تروص  وا  ماهلا 

.دریگ یم  ماجنا  یناطیش 

یم لماش  ناسناریغ  ناسنا و  زا  معا  ار  نارگاوغا  همه  دراد و  یعیـسو  ینعم  ناطیـش  اریز  هدش ،  هتفگ  نآ  یناسنا  قادصم  رب  ناطیش 
ره يارب  نینچ  نیا  ِّنِْجلا :  ِْسنِْالا َو  َنیطایَـش  اّوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  میناوخ « :  یم  ماعنا  هروس 112 /  رد  هک  نانچ  دوش ، 

 « . میداد رارق  ّنج  یناسنا و  نیطایش  زا  ینانمشد  يربمایپ 

نامرف تفلاخم  نم و  زا  دیراد ،  نامیا  رگا  دیامرف « :  یم  هیآ  نایاپ  رد 

(83  ) مراهچ ءزج 

 . تسین راگزاس  ادخریغ  زا  سرت  اب  نامیا  ینعی  َنینِمُْؤم . )  ُْمْتنُک  ْنِا  ِنُوفاخ  َو  دیسرتب ( »  نم 

زا دروایب  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  یـسک  اقَهَر :  اسَْخب َو ال  ُفاخَی  الَف  ِِهبَِّرب  ُنِمُْؤی  ْنَمَف  میناوخ « :  یم  رگید  ياج  رد  روط  نامه 
 ( . ّنِج  / 14 تشاد ( »  دهاوخن  سرت  ینایغط  ناصقن و  چیه 

لماکت مدع  هناشن  دوش ،  ادیپ  ادخ  ریغ  زا  سرت  یبلق  رد  رگا  نیاربانب 
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وا طقف  تاذـلاب  ّرثؤم  تسا و  ادـخ  هاگهانپ  اهنت  یتسه  نارکیب  ملاع  رد  میناد  یم  اریز  تسا ،  یناطیـش  ياـه  هسوسو  ذوفن  ناـمیا و 
 . دنرادن یتردق  وا  ربارب  رد  نارگید  تسا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تّیلست 

ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَرِخْالا َو  ِیف  اّظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  ّالَا  ُهّللا  ُدیُری  اْئیَش  َهّللا  اوُّرُضَی  َْنل  ْمُهَّنِا  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیذَّلا  َْکنُزْحَیال  176 َو 

دنزاسن نیگمغ  ار  وت  دننک ، یم  باتش  رفک ، هار  رد  هک  یناسک 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 84)

رد دراذگاو و  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  دهاوخ (  یم  ادـخ  هوالع )  هب  دـنناسر ( .  یمن  دـنوادخ  هب  ینایز  زگره  اه  نآ  نیقی ،  هب 
 . تسا یگرزب  تازاجم  اه  نآ  يارب  دهدن و  رارق  ترخآ  رد  اه  نآ  يارب  يا  هرهب   ( هجیتن

دیوگ یم  ّتیلست  ار  وادنوادخ  دُُحا ، كاندرد  هثداح  لابند  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نخس  يور  ثحب  دروم  هیآ  رد 
هاگ چیه  دنا ، هتشاذگ  هقباسم  مه  اب  ایوگ  دنریگ و  یم  یـشیپ  رگیدکی  رب  رفک  هار  رد  یعمج  ینیب  یم  هک  نیا  زا  ربمایپ !  يا  هک « : 

 « . شابم نیگمغ 

 « . دنناسر یمن  دنوادخ  هب  ینایز  هنوگ  چیه  زگره  اه  نآ  اریز :  » 

ناشدوخ زا  ناـشدوجو  هک  تسا  یتادوجوم  يارب  ناـیز  دوس و  ررـض و  عفن و  ًـالوصا  دـننیب ،  یم  ناـیز  هار  نیا  رد  ناـشدوخ  هکلب 
اما تسین ، 

ص:64

دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


اه نآ  ياه  شالت  اه و  شـشوک  مدرم و  نامیا  رفک و  دودحمان ،  شدوجو  تسا و  زاین  یب  تهج  ره  زا  هک  يدـبا  یلزا و  دـنوادخ 
 ، نامیا هانپ  رد  هک  دنتسه  اه  نآ  دشاب ،  هتشاد  دناوت  یم  دنوادخ  يارب  يرثا  هچ  هار  نیا  رد 

(85  ) مراهچ ءزج 

 . دننک یم  طوقس  لّزنت و  رفک  رطاخ  هب  دنبای و  یم  لماکت 

دوخ هدارا  هب  اه  نآ  ینیب  یم  رگا  دیـسر و  دنهاوخ  دوخ  لامعا  هجیتن  هب  دـش و  دـهاوخن  شومارف  اه  نآ  ياه  يراکفالخ  هوالع  هب 
هک دنیوپب )  ار  رفک  هار  تعرـس  هب  نانچ  دراذگب و  دازآ  هار ،  نیا  رد  ار  اه  نآ  دهاوخ (  یم  ادخ  دـنریگ «  یم  شیپ  رد  ار  رفک  هار 

ِهَرِخْالا َو ِیف  اّظَح  ْمَُهل  َلَعْجَیّالَا  ُهّللا  ُدیُری  دشاب ( »  اه  نآ  راظتنا  رد  میظع  باذع  هکلب  دنـشاب ،  هتـشادن  ترخآ  رد  يا  هرهب  نیرتمک 
 ( . ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل 

ولج دناوت  یمن  ادخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دـنریگ ،  یم  یـشیپ  رگیدـکی  رب  رفک  هار  رد  اه  نآ  رگا  دـیوگ :  یم  هیآ  تقیقح  رد 
زا اه  نآ  لماک  ّتیمورحم  شا  هجیتن  دـنهد و  ماـجنا  دـنناوت  یم  هچره  اـت  هداد  اـه  نآ  هب  لـمع  يدازآ  ادـخ  هکلب  دریگب  ار  اـه  نآ 

 . تسا هدارا  يدازآ  لیالد  زا  یکی  هکلب  درادن  ربج  رب  تلالد  اهنت  هن  هیآ  نیاربانب ،  تسا  رگید  ناهج  بهاوم 

ٌمیلَا ٌباذَع  ْمَُهل  اْئیَش َو  َهّللا  اوُّرُضَی  َْنل  ِنامیْالِاب  َْرفُْکلا  اُوَرَتْشا  َنیذَّلا  َنِا   177

نارمِع ِلآ  هروس  ( 86)

تازاجم اه ،  نآ  يارب  دنناسر و  یمن  ینایز  ادخ  هب  زگره  دندرک ، يرادیرخ  اررفک  دنداد و  ار  نامیا  هک  یناسک  يرآ ) ،  ) 
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 . تسا یکاندرد 

 ، دـنا هدومن  يرادـیرخ  رفک  نآ ،  لـباقم  رد  هداد و  تسد  زا  ار  ناـمیا  دـنا و  هتفرگ  شیپ  ار  رفک  هار  یعوـن  هب  هک  یناـسک  ماـمت  » 
 . دوش یم  ناشدوخ  ریگنماد  نآ ،  نایز  و  دنناسر »  یمن  نایز  ادخ  هب  زگره 

 « . ٌمیلَا ٌباذَع  ْمَُهل  َو  دنراد :  یکاندرد  باذع  اه  نآ  دیامرف « :  یم  هیآ  نایاپ  رد  و 

رد اه  نآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوب  هدـش  رکذ  ٌمیظَع »  ٌباذَـع  لبق «  هیآ  رد  و  ٌمیلَا »  ٌباذَـع  اـج «  نیا  رد  هک  ریبعت  رد  تواـفت  نیا 
 . دنتفر یم  شیپ  يرتشیب  تعرس  اب  رفک  ریسم 

اهراب نیگنس 

ٌنیهُم ٌباذَع  ْمَُهلَواْمِثااوُدادْزَِیل  ْمُهَلیلُْمنامَّنِا  ْمِهِسُْفنَِال  ٌْریَخ  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنَا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَی  178 َو ال 

(87  ) مراهچ ءزج 

اه نآ  هب  ام  تسا  ناـشدوس  هب  میهد ، یم  تلهم  ناـنآ  هب  رگا  دـننکن  رّوصت  دـنتفرگ ) شیپ  ناـیغط  هار  و   ، ) دـندش رفاـک  هکاـه  نآ 
 . تسا هدش )  هدامآ  يا (  هدننکراوخ  باذع  اه ،  نآ  يارب  دنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  هک  نیا  يارب  طقف  میهد  یم  تلهم 

کمک عون  کـی  دوخ  نآ  هک  نداد  تلهم  ینعم  هب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نداد  کـمک  ینعم  هب  ءـالِْما »  هداـم «  زا  یلُْمن » »
 . میهد یم  تلهم  ار  اه  نآ  ینعی  .تسا  ینعم  نیمه  هب  زین  قوف  هیآ  رد  تسا ، هدمآ  دوش  یم  بوسحم  زین  نداد 
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ربمایپ هب  نخـس  يور  اج  کی  اریز  دنک  یم  لیمکت  ار  نآ  زا  دـعب  ثداوح  دُُـحا و  هثداح  هب  طوبرم  ياه  ثحب  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
ربمایپ هب  يرادـلد  تیلـست و  لابند  هب  تسا و  ناکرـشم  هب  نخـس  يور  اج  نیا  رد  نانمؤم و  هب  اـج  کـی  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار نخس  يور  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هتـشذگ ،  تایآ  رد  ّقح ،  نانمـشد  باسح  یب  شـشوک  شالت و  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دنراد شیپ  رد  هک  یموش  تشونرس  هرابرد  هدرک و  اه  نآ  هّجوتم 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 88)

 . دیوگ یم  نخس 

هاـگهاگ هک  ییاـه  يزوریپ  هتـشاذگ و  ناـشرایتخا  رد  ادـخ  هک  ار  یتاـناکما  دـیابن  زگره  هک  دـنک  یم  راـطخا  اـه  نآ  هب  قوـف  هیآ 
يدونشخ زا  يا  هناشن  ای  دنتـسه و  راکتـسرد  حلاص و  يدارفا  هک  دنریگب  نیا  رب  لیلد  دنراد  هک  یلمع  يدازآ  دوش و  یم  ناشبیـصن 

 . دننک رکف  ناشدوخ  هب  تبسن  ادخ 

دنشاب هدشن  هانگ  هدولآ  دایز  هک  یتروص  رد  ار  راکهنگدارفا  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هک :  نیا  حیـضوت 
اه نآ  زا  هک  یلامعا  اب  بسانتم  ياه  تازاجم  هلیـسو  هب  یهاگ  ای  ناشلامعا و  ياه  لمعلا  سکع  شابرادیب و  ياه  گنز  هلیـسو  هب 

لومشم دنراد و  ار  تیاده  یگتـسیاش  زونه  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نیا  دنادرگ .  یمزاب  ّقح  هار  هب  دزاس و  یم  رادیب  تسا ،  هدزرس 
رد هک  نانچ  دوش .  یم  بوسحم  اـه  نآ  يارب  یتمعن  اـه ،  نآ  ياـه  یتحاراـن  تازاـجم و  تقیقح  رد  دنـشاب و  یم  دـنوادخ  فطل 

اِمب ِرْحَْبلا  ّرَْبلا َو  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  میناوخ « :  یم  نآرق 
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 : َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُذِیل  ِساّنلا  يِْدیَا  ْتَبَسَک 

(89  ) مراهچ ءزج 

اه نآ  هب  ار  اه  نآ  لامعا  زا  یتمـسق  هجیتن  دـنوادخ  اـت  دـش  رهاـظ  مدرم ، لاـمعا  رثا  رب  یهاـبت  داـسف و  اـهایرد ،  اـه و  یکـشخ  رد 
(1) « . دندرگرب ناشیا  هک  دیاش  دناشچب ،

دوخ لاح  هب  ار  اه  نآ  دـنوادخ  دـنناسرب ،  ییاهن  هلحرم  هب  ار  ینامرفان  نایغط و  دـنوش و  قرغ  نایـصع ،  هانگ و  رد  هک  اـه  نآ  یلو 
دننک ادیپ  ار  تازاجم  رثکادح  قاقحتسا  دوش و  نیگنس  هانگراب  زا  ناشتشپ  ات  دهد  یم  نادیم  اه  نآ  هب  حالطـصا  هب  دراذگ و  یماو 

.

مرش ایح و  هدرپ  دنا و  هتـشاذگن  تشگزاب  يارب  یهار  دنا و  هدرک  ناریو  دوخ  رـس  تشپ  رد  اراه  لپ  مامت  هکدنتـسه  یناسک  اه  نیا 
 . دنا هداد  تسد  زا  ًالماک  ار  یهلا  تیاده  یگتسیاش  تقایل و  هدیرد و  ار 

؟  دنوش یمن  تازاجم  دنتمعن و  قرغ  ایند  رد  ناراک  هانگ  نارگمتس و  زا  یخرب  ارچ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 90)

هدولآوراک هنگدارفاو  نارگمتـسزا  یعمجارچ  هکدیوگ  یم  خساپ  دراد ،  دوجو  يرایـسب  نهذ  رد  هک  لاؤس  نیا  هب  انمـض  قوف ، هیآ 
؟  دننیب یمن  تازاجم  دنتمعن و  قرغ  همه  نیا 

ّتنس قبط  هک  دنتسه  یحالصا  لباق  ریغ  دارفا  اه  نیا  دیوگ :  یم  نآرق 
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رثکاّدح ّقحتـسم  دنـسرب و  طوقـس  هلحرم  نیرخآ  هب  ات  دـنا ،  هدـش  هدراذـگاو  دوخ  لاح  هب  رایتخا  هدارا و  يدازآ  لصا  شنیرفآ و 
 . دنوش تازاجم 

هک یماگنه  دهد و  یم  یناوارف  تمعن  دارفا ،  هنوگ  نیا  هب  یهاگ  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق ،  تایآ  زا  یضعب  زا  هوالع  هب 
اریز دننیبب  ایند  یگدنز  نیمه  رد  ار  هجنکش  رثکادح  ات  دریگ ،  یم  اه  نآ  زا  ار  زیچ  همه  ناهگان  دندش  رورس  يزوریپ و  تّذل  قرغ 

َباْوبَا ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اّمَلَف  میناوخ « :  یم  هک  نانچ  تسا  هدننک  تحاران  رایـسب  یهّفرم ،  یگدنز  نینچ  زا  ندش  ادج 
شومارف دوب ،  هدش  هداد  اه  نآ  هب  هک  ار  ییاهدـنپ  هک  یماگنه  َنوُِسْلبُم : ْمُهاذِاَف  ًهَتَْغب  ْمُهانْذَـخَا  اُوتُوا  اِمب  اوُحِرَف  اِذا  یّتَح  ْیَـش ٍء  ِّلُک 

نانآ يور  هب  ار  يریخره  ياهرددندرک 

(91  ) مراهچ ءزج 

(1) دندش »  نیگمغ  تحاران و  هداعلا  قوف  اذل  میتفرگزاب ، اه  نآ  زا  میدوب ، هداد  هچ  نآ  ره  ناهگان  دنوش ،  داش  ات  میدوشگ 

رت لاحشوخ  دنور  یم  رتالاب  ردقره  دنور ،  یم  الاب  هناملاظ  یتخرد ،  زا  هکدنتـسه  یـسک  دننامه  صاخـشا ،  هنوگ  نیا  تقیقح  رد 
ماـمت هک  دـننک  یم  طوقـس  ناـنچ  ـالاب  نآ  زا  دزو و  یم  یناـفوط  ناـهگان  دنـسر ،  یم  تخرد  هّلق  هب  هک  ماـگنه  نآ  اـت  دـنوش  یم 

 . دننکش یم  مهرد  اه  نآ  ياه  ناوختسا 
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دنوش یم  هیفصت  ناناملسم 

َهّللا َّنِکل  ِْبیَْغلا َو  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناـک  اـم  ِبِّیَّطلا َو  َنِم  َثیبَْـخلا  َزیمَی  یّتَـح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَا  اـم  یلَع  َنینِمْؤُْـملا  َرَذَِـیل  ُهّللا  َناـک  اـم   179
ٌمیظَع ٌرْجَا  ْمُکَلَف  اوُقَّتَت  اُونِمُْؤت َو  ْنِا  ِِهلُسُر َو  ِهّللِاب َو  اُونِماَف  ُءآشَی  ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  یبَتْجَی 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 92)

 ( زین دزاس و (  ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هک  نآ  رگم  دراذـگاو ،  دـیتسه  امـش  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نانمؤم  دـنوادخ ،  هک  دوبن  نینچ 
یهلا ّتنس  فالخرب  نیا  دیـسانشب ،  هار  نیا  زا  ار  ناقفانم  نانمؤم و  ات  دنک (  هاگآ  بیغ ،  رارـسا  زا  ار  امـش  دنوادخ  هک  دوبن  نینچ 

وا يربهر  ماقم  يارب  هک  ار  ناهن  رارـسا  زا  یتمـسق  و  دنیزگ (  یمرب  دهاوخب  ار  سکره  دوخ ، نالوسر  نایم  زا  دـنوادخ  یلو   ( تسا
وا نالوسر  ادـخ و  هب  تسا )  كاپان  كاپ و  شیاـمزآ  هتوب  ناـهج ،  نیا  هک  نونکا  سپ (  دراذـگ )  یم  وا  راـیتخا  رد  تسا ،  مزـال 

 . تسامش يارب  یگرزب  شاداپ  دینک ، هشیپ  اوقت  دیروایب و  نامیا  رگا  دیروایب و  نامیا 

دوخ نمـشد  ار  راّفک »  رتشیب « ،  اه  نآ  لیلد  نیمه  هب  دوبن  حرطم  دایز  ناناملـسم ،  نایم  رد  ناقفانم »  عوضوم «  دُُـحا  هثداح  زا  لبق 
یتّقوم فیعضت  دُحا و  تسکش  زا  دعب  اما  دنتسناد ،  یم 
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(93  ) مراهچ ءزج 

اه نآ  بقارم  ًالماک  دیاب  هک  دنراد  رت  كانرطخ  ینانمـشد  دندیمهف  ناقفانم ،  ّتیلاعف  يارب  هنیمز  ندـش  هدامآ  نیتسار و  ناناملـسم 
 . دوب دُحا  هثداح  جیاتن  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  دنناقفانم و  اه  نآ  دنشاب و 

نایب یّلک  نوناق  کی  تروص  هب  ار  تقیقح  نیا  دـنک ،  یم  ثحب  دـُحا  هثداـح  زا  اـج  نیا  رد  هک  تسا  يا  هیآ  نیرخآ  هک  قوف  هیآ 
هیفصت ار  اه  نآ  دراذگب و  دیتسه  امـش  هک  لکـش  نامه  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هک  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  دیوگ « :  یم  هدومن و 

َزیمَی یّتَـح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَا  اـم  یلَع  َنینِمْؤُْملاَرَذَِـیل  ُهّللا  َناـکام  دزاـسن : زیاـمتم  كاـپان )  و  ثیبـخ ( »  زا «  ار  كاـپ )  و  ّبیط ( »  دـنکن و « 
 « . ِبِّیَّطلا َنِم  َثیبَْخلا 

نایمرد دـنک و  نامیا  ياعدا  سکره  هک  دوش  یم  بوسحم  راگدرورپ  ینادواج  ّتنـس  کی  تسا و  یناـگمه  یمومع و  مکح  نیا 
رارـسا هرخالاب  دـنوادخ ، یپرد  یپ  ياه  شیامزآ  اب  هکلب  دوش ،  یمن  اهر  دوخ  لاح  هب  دـنکزاب  ییاج  دوخ  يارب  نیملـسم  فوفص 

 . ددرگ یم  شاف  وا  نورد 

تایاورزا يا  هراپ  قبط  و  دوش (  حرطم  یلاؤس  دوب  نکمم  اج  نیا  رد 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 94)

هک دراد  یعنام  هچ  تسا  هاـگآ  سک  همه  نورد  رارـسا  زا  هک  ادـخ  هک  نیا  نآ  و  دوب )  حرطم  زین  ناناملـسم  ناـیمرد  یلاؤس  نینچ 
 . دوش هتخانش  قفانم  زا  نمؤم  بیغ ،  ملع  قیرط  زا  دنک و  هاگآ  اه  نآ  عضو  زا  ار  مدرم 

دراذگ دهاوخن  امش  رایتخا  رد  ار  بیغ  ملع  یناهنپ و  رارسا  دنوادخ  هاگ  چیه  هک « :  دیوگ  یم  خساپ  لاؤس  نیا  هب  هیآ  مّود  تمسق 
ُهّللا َناک  ام  َو  : 
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 « . ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل 

يرایسب رد  هکلب  دنک ،  یمن  ّلح  مدرم  يارب  ار  یلکـشم  دننک ،  یم  لایخ  يرایـسب  هچ  نآ  سکع  هب  یناهن ،  رارـسا  رب  یهاگآ  اریز 
ششوک شالت و  نتفر  نیب  زا  دیما و  ياه  هلعـش  ندش  شوماخ  یعامتجا و  ياهدنویپ  ندیـشاپ  مهزا  جرم و  جره و  ثعاب  دراوم  زا 

 . ددرگ یم  مدرم  هدوت  نایم  رد 

 ، زین راگدرورپ  شیامزآ  هلأسم  رگید و  هار  زا  هن  ددرگ  نشور  اه  نآ  لامعا  قیرط  زا  صاخـشا  شزرا  دیاب  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  و 
 . تسا اه  نآ  لامعا  اهنت  دارفا ،  ییاسانش  هار  نیاربانب  تسین ،  نیا  زج  يزیچ 

(95  ) مراهچ ءزج 

ار یناسک  شناربماـیپ ،  ناـیم  زا  دـهاوخب  ناـمز  ره  دـنوادخ  دـیامرف « :  یم  هدرک و  ءانثتـسا  مکح  نیا  زا  ار ،  ادـخ  ناربماـیپ  سپس 
اه نآ  يربهر  لیمکت  يارب  نآ  تخانـش  هک  ار  مدرم  نورد  رارـسا  دوخ و  نایاپ  یب  بیغ »  ملع  زا «  يا  هشوگ  دـنک و  یم  باـختنا 

 ( . ُءآشَی ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  یبَتْجَی  َهّللا  َّنِکل  َو  دهد ( »  یم  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  تسا  مزال 

 . تسااه نآ  لامعا  ، صاخشا تخانش  يارب  ینادواج  یمومع و  یّلک و  نوناق  لاح  ره  رد  یلو 

قفانم زا  نمؤم  كاپان و  زا  كاپ  يزاسادـج  شیامزآ و  نادـیم  یگدـنز  نادـیم  هک  نونکا  دزاـس ،  یم  ناـشنرطاخ  هیآ ،  ناـیاپ  رد 
وا ناربمایپ  ادخ و  هب  دییآرد «  هب  بوخ  شیامزآ ،  هتوب  نیا  زا  هک  نیا  يارب  امش  سپ  تسا ، 
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 « . ِِهلُسُر ِهّللِاب َو  اُونِماَف  دیروآ :  نامیا 

امـش راظتنا  رد  گرزب  شاداپ  رجا و  دینک ،  هشیپ  اوقت  دیروایب و  نامیا  رگا  دیامرف «  یم  دـنک و  یمن  افتکا  ندروآ  نامیا  هب  اهنت  اما 
 « . ٌمیظَع ٌرْجَا  ْمُکَلَف  اوُقَّتَت  اُونِمُْؤت َو  ْنِا  َو  تسا : 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 96)

رب هک  تسا  يزیچ  هزیکاـپ ،  میناد  یم  تسا و  هدـش  هزیکاـپ )  ْبِّیَط ( »  هب «  ریبـعت  نمؤمزا ، هک  تسا  هجوت  لـباق  هیآ  رد  هتکن ،  نیا 
 ، نآ دـننام  هزیکاپ و  هماج  هزیکاپ ،  بآ  دزاسن ،  كاپان »  ثیبخ و  ار « نآ  هناگیب ، یجراخءایـشا و  دـنامب و  تسخن  شنیرفآ  ناـمه 

نیتسخن شنیرفآ  ترطف و  نتشاد ،  نامیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نیا  زا  دشاب و  هدیسرن  نآ  هب  یجراخ  هدولآ  لماوع  هک  تسا  يزیچ 
 . تسا ناسنا 

تسا نالیخب  موتحم  تشونرس  تراسا  نیگنس  قوط 

ُثاریم ِهِّلل  ِهَمیِْقلا َو  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  اْریَخ  َوُه  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهیتا  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَی  180 َو ال 
ٌریبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  ِضْرَْالاَو َو  ِتاومَّسلا 

اه نآ  دوس  هب  راک  نیا  دننکن  نامگ  دننک ، یمن  قافنا  هداد ، نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادخ  ار  هچ  نآ  دـنزرو و  یم  لخب  هک  یناسک 
زور رد  يدوز  هب  تسا ،  ّرش  اه  نآ  يارب  هکلب  تسا ،

(97  ) مراهچ ءزج 

یقوط دننامه  دندیزرو ، لخب  نآ  هب  تبسنار  هچ  نآ  تمایق ،
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.تسا هاگآ  دیهد ،  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  دنوادخ ، تسا و  ادخ  نآ  زا  نیمز ، اه و  نامسآ  ثاریم  دننکفا و  یم  ناشندرگ  هب 

زا دنـشوک و  یم  تورث  ظفح  يروآ و  عمج  رد  هک  اه  نامه  دهد ، یم  حیـضوت  زیخاتـسر ، زور  رد  ار  نالیخب  تشونرـس  قوف ، هیآ 
 . دننک یم  يراددوخ  ادخ ، ناگدنب  هار  رد  ندرک  قافنا 

راتفگرد نینچمه  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  یلو  هدـشن ،  هدرب  یلاـم  بجاو  قوقح  تاـکز و  زا  یماـن  هیآ ،  رد  هچرگ 
هک تسا  نیا  رب  لیلد  زین  دروخ ، یم  مشچ  هب  هیآ  رد  هک  ییاهدیدشت  تسا و  هدـش  هداد  صیـصخت  تاکز  ناعنام  هب  هیآ  نارّـسفم ،

.تسین یبحتسم  قافنا  روظنم 

دننکن رّوصت  دنهد ، یمن  وا  هار  رد  هداد  اه  نآ  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هچ  نآ  زا  دـنزرو و  یم  لخب  هک  يدارفا  دـیوگ « : یم  هیآ 
« . ْمَُهل ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  اْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهیتا  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال  تسا : اه  نآ  دوس  هب 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 98)

« . ْمَُهل ٌّرَش  َوُه  َْلب  دوش : یم  مامت  اه  نآ  نایز  هب  راک  نیا  اه ) نآ  رّوصت  فالخرب   ) هکلب »

 ، دـندیزرو لـخب  نآ  دروم  رد  هک  ار  یلاوما  يدوز  هب  دـنک « :  یم  فیـصوت  نینچ  زیخاتـسر ،  زور  رد  ار  اـه  نآ  تشونرـس  سپس 
 « . ِهَمیِْقلا َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  دننکفا :  یم  ناشندرگ  رد  یقوط  دننامه 

تخادرپ نآ  بجاو  قوقح  هک  یلاوما  دوش  یم  هدافتسا  هلمج  نیا  زا 
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هدش و هتفرگراک  هب  زیمآ  نونج  فراصم  یهاگ  يدرف و  ياه  سوه  ریـسم  رد  اهنت  تسا و  هتفرگن  يا  هرهب  نآ  زا  عامتجا ،  هدشن و 
قبط زیخاتسر  زور  رد  ناسنا ،  تشز  لامعا  ریاس  دننامه  هدرکن ،  هدافتـسا  نآ  زا  سک  چیه  هدیدرگ و  هتـشابنا  مه  يور  لیلد  یب  ای 

 . دمآ دهاوخرد  یکاندرد  باذع  هلیسو  تروص  هب  دبای و  یم  مُّسَجَت  لامْعَا »  مُّسَجَت  نوناق « 

ار اـه  نآ  تیلوؤسم  ینیگنـس  ماـمت  ناـسنا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  دـتفا  یم  ندرگ  رب  هک  یقوط  هب  لاوما  هنوـگ  نیا  مُّسَجَت 
روط هب  هک  يراشرس  لاوما  ددرگ ،  دنم  هرهب  نآ  راثآ  زا  هک  نیا  نودب  درک  دهاوخ  لّمحت 

(99  ) مراهچ ءزج 

اریز تسین  يزیچ  نآ  بحاص  يارب  نادنز ،  ریجنز و  زج  دشابن  عامتجا  تمدـخ  رد  ددرگ و  يرادـهاگن  يروآ و  عمج  زیمآ  نونج 
هدوهیب ینیگنـس  تراسا و  عون  کـی  زج  درذـگب  هک  نآ  زا  دراد و  ینّیعم  دودـح  تورث ،  لاـم و  زا  یـصخش  يریگ  هرهب  میناد  یم 

 . دریگ رارق  تبثم  ياهراک  ریسم  رد  رادروخرب و  نآ  يونعم  تاکرب  زا  هک  نیا  رگم  تشاد  دهاوخن  يا  هجیتن 

زیخاتسر رد  اهتنم  تسا ،  نینچ  ایند  نیا  رد  هکلب  دوب  دهاوخ  شنابحاص  ندرگ  رب  ینیگنـس  قوط  تمایق  رد  اهنت  هن  لاوما  هنوگ  نیا 
لیـصحت ناوارف  ياه  ّتیلوؤسم  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یتقامح  نونج و  هچ  دشاب ،  یم  رت  یفخم  تروص  هب  اج  نیا  رد  اراکـشآ و 

 ، دشک شود  رب  تسا  مزال  نآ  زا  عافد  يرادهگن و  هبـساحم و  ظفح و  يارب  هک  ناوارف  تامحز  اه و  تیلوؤسم  هفاضا  هب  ار  تورث 
قوط ایآ  ددرگن  عفتنم  نآ  زا  هنوگ  چیه  هک  یلاحرد 
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؟ تسا نیا  زج  يزیچ  تراسا 

هرخالاب دوشن ،  ای  دوش  قافنا  وا  ناگدنب  ادخ و  هار  رد  هچ  لاوما ،  نیا  دیوگ :  یم  دنک و  یم  رگید  هتکن  کی  هب  هراشا  هیآ  سپس 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 100)

ِضْرَْالا ِتاومَّسلا َو  ُثاریم  ِهِّلل  َو  دوب :  دهاوخ  نامـسآ  نیمز و  ياه  ثاریم  همه  ثراو  دنوادخ  و  دش «  دهاوخ  ادج  نآ  نابحاص  زا 
« .

ترـسح و زا  اـهنت  هن  دـندرگ ، دـنم  هرهب  نآ  يونعم  تاـکرب  زا  اـه ،  نآ  زا  ندـش  ادـج  زا  شیپ  هک  رتهب  هچ  تسا  نینچ  هک  نونکا 
.نآ ّتیلوؤسم 

 « . ٌریبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  َو  تسا :  هاگآ  امش  لامعا  زا  ادخ  دیامرف « :  یم  هیآ  نایاپ  رد  و 

سکره هب  دـناد و  یم  زین  ار  نآ  دـینک  هدافتـسا  نآ  زا  یناسنا  هعماج  هب  کمک  هار  رد  رگا  دـناد و  یم  دـیزروب  لـخب  رگا  نیارباـنب 
 . داد دهاوخ  یبسانم  شاداپ 

گرم یمومع  نوناق 

ِّالا اْینُّدـلا  ُهویَْحلا  اَم  َزاف َو  ْدَـقَف  َهَّنَْجلا  َلِخُْدا  ِراـّنلا َو  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُُجا  َنْوَّفَُوت  اـمَّنِا  ِتْوَْملا َو  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک   185
ِروُرُْغلا ُعاتَم 

لماک روط  هب  ار  دوخ  شاداپ  امش  دشچ و  یمار  گرم  یسکره 

(101  ) مراهچ ءزج 

راگتسر هتفای و  تاجن  دنوش  دراو  تشهب  هب  هدش ،  رود  خزود )  شتآ (  زا  هک  اه  نآ  تفرگ ،  دیهاوخ  تمایق  زور  رد 
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 . تسین بیرف  هیام  زج  يزیچ  ایند ،  یگدنز  دنا و  هدش 

 « َزاف دزاس و «  رود  جراخ و  اجیردت  يزیچ  شـشک  هبذاج و  ریثأت  تحت  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  لصا  رد  حِزْحُز »  » 
 . تسا بوبحم  هب  ندیسر  تکاله و  زا  تاجن  ینعم  هب  لصا  رد 

یمزیخاتسررد مدرم  تشونرس  گرم و  یمومع  نوناق  هب  هراشا  هیآ  نیا  نامیا ،  یب  دارفا  نافلاخم و  تجاجل  هرابرد  ثحب  لابند  رد 
 . راکهانگ نافلاخم  هب  يرادشه  مه  دشاب و  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  يرادلد  مه  ات  دنک ،

هاوخ و ناگدـنز  مامت  دـیوگ « :  یم  تسا و  ناهج  هدـنز  تادوجوم  مامت  رب  مکاـح  هک  دـنک  یم  ینوناـق  هب  هراـشا  تسخن  هیآ  نیا 
 « . ِتْوَْملا ُهَِقئاذ  ِسْفَن  ُّلُک  دیشچ :  دنهاوخ  ار  گرم  هاوخان 

شومارف ار  دوخ  ندوب  ریذپانف  هک  دنلیام ،  مدرم  زا  يرایسب  هچرگ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 102)

ناهج نیا  یگدنز  تایح و  درکدهاوخن ،  شومارف  ار  ام  زگره  نآ  مینک ،  شومارف  ار  نآ  ام  رگا  هک  تسا ،  یّتیعقاو  نیا  یلو  دننک 
 . ددنبرب تخر  ناهج  نیا  زا  تسا  راچان  دمآ و  دهاوخ  سک  ره  غارس  هب  گرم  هک  دسر  یم  يزور  دراد و  ینایاپ  هرخالاب  ، 

 » هب ریبعت  دوش و  یم  قالطا  حور  هب  اـهنت  نآرق ،  رد  سفن  یهاـگ  هچرگا  تسا ،  ناـج  مسج و  هعومجم  هیآ  رد  سْفَن »  زا «  روظنم 
مشچ هب  ار  ییاذغ  ناسنا  دوش  یم  هاگ  اریز  تسا ،  لماک  ساسحا  هب  هراشا  ندیشچ » 
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ار نآ  دوخ  هقئاذ  هلیـسو  هب  هک  ینامز  رگم  تسین ،  لماک  ساسحا  مادـک  چـیه  اه  نیا  یلو  دـنک ،  یم  سمل  تسد  اب  ای  دـنیب و  یم 
.تسا هدنز  تادوجوم  یمدآ و  يارب  اذغ  عون  کی  زین  گرم  هرخالاب  تقلخ  نامزاس  رد  ایوگ  دشچب و 

نآ ازج و  نودب  تسا  لمع  اج  نیارد  دوش ،  یم  عورش  لامعا  رفیک  شاداپ و  هلحرم  ناهج ،  نیا  یگدنز  زا  دعب  دیوگ :  یم  سپس 
 ( . ِهَمیِْقلا َمْوَی  ْمُکَروُُجا  َنْوَّفَُوت  امَّنِا  َو  لمع (  نودب  تسا  ازج  اج 

هک دهد  یم  ناشن  تسا  لماک  تخادرپ  ینعم  هب  هک  َنْوَّفَُوت »  هلمج « 

(103  ) مراهچ ءزج 

هطساو هک  یناهج  خزرب (  ملاع  رد  هک  درادن  یعنام  نیاربانب  ددرگ ،  یم  تخادرپ  تمایق  زور  رد  لماک  روط  هب  ناسنا  شاداپ  رجا و 
 . تسین لماک  یخزرب ،  رفیک  شاداپ و  نیا  اریز  دنیبب ،  ار  رفیک  شاداپ و  دوخ و  لامعا  جیاتن  زا  یتمسق  تسا ) ترخآ  ایند و  نایم 

هبذاج دناشک  یم  نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  یتسار  دنک و  یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  شتردـق  مامتاب  خزودایوگ 
؟  درادن هبذاج  یناسنا  ره  يارب  حابمریغ ، ياه  تورثواه  ماقم  عورشمان ، یسنج  تاّذل  رذگدوز ، ياه  سوه  ایآ  دنراد .  یبیجع 

هب اجیردت  دـنرادن ،  رود  هدـنبیرف  لماوع  نیا  هبذاج  تحت  زا  ار  دوخ  دنـشوکن و  مدرم  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  انمض 
 . دش دنهاوخ  بذج  نآ  يوس 

اجیردت ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  نیرمت و  تیبرت و  اب  هک  اه  نآ  اما 
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ّتینما ساسحا  دنوش و  یم  بوسحم  یعقاو  ناگتفای  تاجن  دنسر  یم  هدش )  مارآ  حور  هَِّنئَمْطُم (  سْفَن  ماقم  هب  دنیامن و  یم  لرتنک 
 . دننک یم  شمارآ  و 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 104)

اَم َو  تسا :  زیمآرورغ  يرادرب  هرهب  عّتمت و  کی  اهنت  ایند  یگدنز  دیوگ « :  یم  دنک و  یم  لیمکت  ار  هتـشذگ  ثحب  دعب ،  هلمج  رد 
« . ِروُرُْغلا ُعاتَم  ِّالا  اْینُّدلا  ُهویَْحلا 

زا ددرگ و  یم  لئان  نآ  هب  ناـسنا  هک  یماـگنه  هب  اـما  دراد ، یّـصاخ  یگدـنبیرف  رود  زا  نآ  هدـننک  مرگرـس  لـماوع  یگدـنز و  نیا 
 . تسین نیا  زج  يزیچ  زین  روُرُغ »  عاتَم  ینعم «  دسر و  یم  رظن  هب  یلاخوت  يزیچ  ًالومعم  دنک ،  یم  سمل  ار  نآ  کیدزن 

 . دنریذپانف لاوَّزلا و  ُعیرَس  اه  نآ  ردقچ  هک  دوش  یم  هّجوتم  يدوز  هب  اّما  دنسر ،  یم  رظن  هب  صلاخ  رود ،  زا  يّدام  تاّذل  هوالع  هب 

هّدام ناهج  ناسنا ،  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  اه  نآ  همه  فدـه  تسا و  هدـمآ  رّرکم  رابخا ، نآرق و  رد  تاریبعت  نیا  هّتبلا 
ندش قرغ  شا  هجیتن  هک  دهدنرارق  دوخ  ییاهن  فده  ار ، نآ  تاّذل  و 

(105  ) مراهچ ءزج 

هلیـسو کی  ناونع  هب  نآ  بهاوم  هّدام و  ناهج  زا  هدافتـسا  یلو  تسا ،  یناسنا  لماکت  تقیقح و  زا  ندـش  رود  تاـیانج و  عاونا  رد 
تسین هدیهوکن  اهنت  هن  یناسنا ، لماکت  هب  لین  يارب 
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 . دشاب یم  يرورض  مزال و  هکلب 

دیوشن هتسخ  تمواقم  زا 

اوُقَّتَت اوُِربْصَت َو  ْنِا  اریثَک َو  ًيذَااوُکَرْشَا  َنیذَّلا  َنِم  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َباتِْکلااُوتُوا  َنیذَّلا  َنِم  َّنُعَمْسََتل  ْمُکِسُْفنَا َو  ْمُِکلاْومَا َو  یف  َّنُوَْلُبَتل   186
ِرُومُْالا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِاَف 

هداد ینامـسآ  باتک  اه  نآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسکزا  دیوش و  یم  شیامزآ  دوخ ،  ياه  ناج  لاوما و  رد  امـش )  همه  نیقی (  هب 
، ) دیزاس هشیپ  اوقت  دـینک و  تماقتـسارگا  دینـش و  دـیهاوخ  ناوارف  هدـنهدرازآ  نانخـس  ناکرـشم ، زا  نینچمه )  و (  دوهی )  هدـش ( 

 . تسا نانیمطا  لباق  ّمهم و  ياهراک  زا  نیا  اریز )  تسا ، رت  هتسیاش 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 106)

هب ِرُومُْـالا »  ِمْزَع  ْنِم  نیارباـنب «  دوش ،  یم  هتفگ  زین  مکحم  زیچ  ره  هب  یهاـگ  تسا و  مکحم »  میمـصت  ینعم «  هب  تغل ،  رد  مْزَع »  » 
 . تسا ینانیمطا  لباق  مکحم و  راک  هنوگره  ینعم  هب  ای  دریگب  میمصت  نآ  يور  دیاب  ناسنا  هک  تسا  يا  هتسیاش  ياهراک  ینعم 

قوف هیآ  دنتفرگ ،  یم  رارق  اهرازآ  عاونا  دروم  دندوب و  راشف  تحت  نانمشد  يوس  زا  تخـس  هنیدم  هب  تعجارم  ماگنه  هب  ناناملـسم 
 . دهد یم  ربخ  ًالامجا  یناشخرد  هدنیآ  زا  دنک و  یم  تماقتسا  هب  توعد  ار  اه  نآ 
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 « . ْمُکِسُْفنَا ْمُِکلاْومَا َو  یف  َّنُوَْلُبَتل  تفرگ :  دیهاوخ  رارق  شیامزآ  دروم  ناتلام ،  ناج و  رد  امش  دیامرف « :  یم  تسخن 

نیا دینک و  راوگان  تخـس و  ياهدادیور  ثداوح و  اب  هلباقم  هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  ریزگان  تسا و  شیامزآ  هنحـص  ناهج  نیا  ًالوصا 
اب ًالثم  ای  هتفای و  نایاپ  اه ،  نآ  یگدنز  تخس  ثداوح  دننکن  نامگ  هک  ناناملـسم  همه  هب  تسا  یـشاب  هدامآ  رادشه و  تقیقح  رد 

 ، فَرْشَا نب  ْبعَک  ندش  هتشک 

(107  ) مراهچ ءزج 

 . دید دنهاوخن  نانمشد  زا  نابز  مخز  یتحاران و  رگید  بلط ،  بوشآ  رگشاخرپ و  نابز  دب  رعاش 

تحاران نانخـس  ناکرـشم  و  يراصن )  دوهی و  باتک (  لها  زا  هدنیآ  رد  مّلـسم  روط  هب  دیوگ « :  یم  دـعب  هلمج  رد  تهج  نیمه  هب 
 « . اریثَک ًيذَا  اوُکَرْشَا  َنیذَّلا  َنِم  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َباتِْکلااُوتُوا  َنیذَّلا  َنِم  َّنُعَمْسََتلَو  دینشدیهاوخ : یناوارف  هدننک 

هب اج  نیارد  صوصخ  هب  یلو  هدمآ ،  هیآ  زاغآ  رد  هک  تسا  ییاه  شیامزآ  ءزج  هک  نیا  اب  نمشد  زا  ازـسان  نانخـس  ندینـش  هلأسم 
هچ دراد  فرـش  اب  ساّسح و  ياه  ناسنا  حور  رد  عوضوم ،  نیا  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  ّتیمها  رطاـخ  هب  نیا  هدـش و  حیرـصت  نآ 

 « . دبای یمن  مایتلا  نابز  مخز  اما  دنریذپ  مایتلا  ریشمش  ياه  مخز  روهشم «  هلمج  قبط  عوضوم  هک  نیا 

ثداوح هنوگ  نیا  ربارب  رد  ناناملسم  هک  يا  هفیظو  هب  نآرق  سپس 
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جرخ هب  تماقتسا  رگا  دیوگ « :  یم  هدرک ،  هراشا  دنراد  كاندرد  تخس و 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 108)

یلقاع ناسنا  ره  اذـل )  تسا و  نشور  نآ  هجیتن  هک  تسا  ییاهراک  نیا  دـینک (  هشیپ  يراـگزیهرپ  يوقت و  دیـشاب و  ابیکـش  دـیهد ، 
 « . ِرُومُْالا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِاَف  اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِا  َو  دریگب :  ار  نآ  ماجنا  میمصت  دیاب 

یمزاب يرکشان  هب  نابز  ییابیکش ،  تماقتسا و  نیع  رد  دارفا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایوگ  هیآ  رد  يوقت »  و «  ربص »  نراقت « 
 . دنرود روما  نیازا  دنزیمآ و  یم  يوقت  اب  هراومه  ار  تماقتسا  ربص و  یعقاو  نانمؤم  یلو  دننک ، 

اه یضار  دوخ  زا 

ٌمیلَا ٌباذَع  ْمَُهل  ِباذَْعلا َو  َنِم  ٍهَزافَِمب  ْمُهَّنَبَسْحَت  الَف  اُولَعْفَی  َْمل  اِمب  اوُدَمُْحی  ْنَا  َنوُّبُِحیَواْوَتَا  آِمب  َنوُحَْرفَی  َنیذَّلا  َنَبَسْحَتال   188

دنا هدادـن  ماجنا  هک  یکین )  راـک (  ربارب  رد  دـنراد  تسود  دـنوش و  یم  لاحـشوخ  دوخ  تشز )  لاـمعا (  زا  هک  اـه  نآ  ربم  ناـمگ 
دنرانکرب یهلا )  ) باذع زا  دنریگ ، رارق  شیاتسدروم 

(109  ) مراهچ ءزج 

 . تسا یکاندرد  باذع  اه ،  نآ  يارب  هکلب )  ) 

دنوش یم  ناهانگ  اه و  یتشز  بکترم  زیارغ ، نایغط  يور  دنا و  هدنمرش  دوخ  لمع  زا  یتسار  هب  يا  هتسد  دنا : هتسدود  راکتشزدارفا 
هانگ ماجنا  زا  دعب  هشیمه  اریز  تسا ،  ناسآ  رایسب  هتسد ،  نیا  تاجن  ، 
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 . دنریگ یم  رارق  ناشرادیب  نادجو  شنزرس  دروم  هدش ، نامیشپ 

لامعا زا  هک  دنتسه  یضار  دوخ  زا  رورغم و  يردق  هب  هکلب  دننک ،  یمن  یگدنمرـش  ساسحا  اهنت  هن  هک  دنتـسه  يرگید  هتـسد  یلو 
لامعا هب  تبـسن  ار  اه  نآ  مدرم ،  هک  دنتـسه  لیام  رتالاب ،  نآ  زا  دـننک و  یم  تاهابم  نآ  هب  یّتح  دنلاحـشوخ و  ناشنیگنن  تشز و 
لامعا زا  هک  صاخـشا  هنوگ  نیا  هک  دیربم  نامگ   : » دیوگ یم  قوف ،  هیآ  دننک .  دیجمت  حدم و  دنا ،  هدادـن  ماجنا  زگره  هک  یکین 
دنرود هب  راگدرورپ  باذع  زا  دوش  ریدقت  اه  نآ  زا  دنا ،  هدادن  ماجنا  هچ  نآ  ربارب  رد  دنراد ،  یم  تسود  دنلاحشوخ و  دوخ  تشز 
«. ِباذَْعلا َنِم  ٍهَزافَِمب  ْمُهَّنَبَسْحَتالَف  اُولَعْفَی  َْمل  اِمب  اوُدَمُْحی  ْنَا  َنوُّبُِحی  اْوَتَا َو  اِمب  َنوُحَْرفَی  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَت  ال  تفای :  دنهاوخ  تاجن  و 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 110)

 . دننامیشپ دنا  هدرکن  یکین  راک  هک  نیا  زا  دنا و  هدنمرش  دوخ  دب  راک  زا  لّقادح  هک  تسا ،  یناسک  يارب  تاجن  هکلب 

راظتنا رد  یکاندرد  باذع  هکلب «  دنتسین ،  تاجن  لها  رورغم  یضار و  دوخ  زا  صاخـشا  هنوگ  نیا  اهنت  هن  دیوگ :  یم  هیآ  نایاپ  رد 
 « . ٌمیلَا ٌباذَع  ْمَُهل  َو  تسا :  اه  نآ 

تروص هب  رگا  هتفای (  ار  نآ  ماـجنا  قیفوت  ناـسنا  هک  یکین  راـک  ربارب  رد  رورـس  حرف و  هک  دوش  هدافتـسا  تسا ،  نکمم  هیآ  نیا  زا 
هک یکین  ياهراک  رباربرد  ریدقت ، قیوشت و  هب  هقالع  نینچمه  تسین و  هدیهوکن  ددرگن )  يدنـسپدوخ  رورغ و  هیام  دشاب و  لدـتعم 

ّدح رد  رگا  مه  نآ  هدش ، ماجنا 
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ادـخ و ناتـسود  لاح ، نیا  اب  اما  تسا .  ناسنا  يزیرغ  اـه  نیا  اریز  دوب ،  دـهاوخن  مومذـم  دـشابن  وا  لاـمعا  هزیگنا  دـشاب و  لادـتعا 
 . دنراد یم  رود  هب  ار  دوخ  يریدقت  نینچ  رورس و  نانچ  زا  یّتح  دنرادرارق ،  نامیا  یلاع  حوطسرد  هک  يدارفا 

دننیب و یم  مزال  نازیم  زارتمک  زیچان و  اردوخ  لامعا  هراومهاه  نآ 

(111  ) مراهچ ءزج 

 . دننک یم  ساسحا  راگدرورپ ،  تمظع  ربارب  رد  رّصقم  ار  دوخ 

هک يدارفا  همه  هکلب ، اه ، نآ  دننام  ای  دنا و  هدوب  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  یناقفانم  هب  صوصخم  قوف  هیآ  هک  دوشن ، روّصت  انمض 
نآ هک  دننک  یم  کیرحت  ار  مدرمای  دنداش و  دوخ  تشز  لامعا  زا  دنراد و  رارق  یعامتجا  فلتخم  طیارـش  رد  ام ، نامز  رـصع و  رد 

 . دنا هیآ  نیا  لومشم  یگمه  دننک ،  ریدقت  دنا ، هدادن  ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  نخس ،  ای  ملقاب ،  ار ،  اه 

مدرم مشخ  راتفرگ  زین ،  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  هکلب  تسا ،  ناشراظتنا  رد  رگید ،  ناهج  كاندرد  باذـع  اهنت  هن  دارفا ،  نینچ  نیا 
.دش دنهاوخ  اه ،  یناماسبان  عاونا  ادخ و  قلخ  زا  ییادج  و 

ٌریدَق ْیَش ٍء  ِلُکیلَع  ُهّللاَو  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ُْکُلم  ِهِّللَو   189

 . تسا اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  اه و  نامسآ  تموکح  و 

 ، دندرگ قیوشت  دنا ،  هدادن  ماجنا  هک  يراک  هب  دنوش و  دراو  یفارحنا  ياه  هار  زا  دوخ  تفرشیپ  يارب  نانمؤم  هک  درادن  یلیلد  ینعی 
دنناوت یم  اه  نآ 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 112)
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دارفا زین  دـنهد و  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  حیحـص  عورـشم و  قُرُط  زا  ندرک  هدافتـسا  اـب  نیمز ،  نامـسآ و  دـنوادخ  تردـق  وترپ  رد 
رب هک  يراگدرورپ  تازاجم  زا  هک  دننکن  رّوصت  دنـسرب ،  ییاج  هب  یفارحنا  قُرُط  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنهاوخ  یم  هک  قفانم  راکدـب و 

 . تفای دنهاوخ  تاجن  دنک ،  یم  تموکح  یتسه  مامت 

یسانشادخ هار  نیرت  نشور  ناهج  رد  مظن  دوجو 

ِباْبلَْالا ِیلوُِال  ٍتایَال  ِراهَّنلا  ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  ِضْرَْالا َو  ِتاومَّسلا َو  ِْقلَخ  یف  َّنِا   190

 . تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور )  ياه (  هناشن  زور ،  بش و  تفر  دمآ و  نیمز و  اه و  نامسآ  شنیرفآ  رد  املسم 

 » اریز لقع  نابحاص  هب  تسا  یفیطل  هراشا  دوش ، یم  هدید  دیجم  نآرق  زا  رگید  هیآ  دنچ  هیآ و  نیا  رد  هک  ِباْبلَْالا »  ِیلُوا  هب «  ریبعت 
 . تسا وا  زغم  هشیدنا و  لقع و  نامه  یمدآ  دوجو  صلاخ  هراصع  تسا و  يزیچره  صلاخ  ینعم  هب  لصا  رد  ُبل »ّ  

(113  ) مراهچ ءزج 

يارب تسا ،  يا  همّدقم  تایآ  ندناوخ  توالت و  هدش و  لزان  مدرم  كرد  مهف و  يارب  هکلب  تسین ،  ندـناوخ  يارب  اهنت  نآرق  تایآ 
 . ندیشیدنا

نیا زا  شرّکفت  دادعتسا و  هنامیپ  هزادنا  هب  سکره  ات  دنک ،  یم  بذج  بلج و  گرزب  شنیرفآ  نیا  رد  هشیدنا  هب  ار  مدرم  قوف  هیآ 
باریس شنیرفآرارسا  فاص  همشچرس  زا  دربب و  یمهس  نارک  یب  سونایقا 
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اه نآ  رب  هک  يا  هدـننک  هریخ  تاماظن  نآ و  زیگنا  لد  ابیز و  ياـه  حرط  عیدـب و  ياـه  شقن  شنیرفآ و  ناـهج  یتسار ،  هب  ددرگ و 
راگدـیرفآ ییاتکی  دوجو و  رب  نشور ،  رایـسب  لـیلد  نآ  هملک  فرح و  ره  هک  تسا  یگرزب  هداـعلا  قوف  باـتک  دـنک  یم  تموکح 

(1)  . تسا ناهج 

ْمِِهبُونُج یلَع  ادوُُعق َو  اماِیق َو  َهّللا  َنوُرُکْذَی  َنیذَّلَا   191

نارمِع ِلآ  هروس  ( 114)

ِراّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُس  ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْالا  ِتاومَّسلا َو  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو 

اه و نامـسآ  شنیرفآ  رارـسا  رد  دننک و  یم  دای  دـنا ، هدـیباوخولهپ  رب  هک  هاگنآ  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادـخ  هک  اه  نامه 
.راد هاگن  شتآ ، باذع  زا  ارام  وت ، یهّزنم  يدیرفاین  هدوهیب  ار  اه  نیا  اهلاراب ! دنیوگ ) :  یم  و  دنشیدنا ( ،  یم  نیمز 

درخ نابحاص  بولق  نانچ  نآ  دروخ  یم  مشچ  هب  یتسه  هنهپ  رد  ناهج و  نیا  راـنک  هشوگ و  رد  هک  يزیگنا  تفگـش  اـبرلد و  هشقن 
هتسشن و هچ  هداتسیا و  هچ  دوخ ،  تالاح  عیمج  رد  هک  دنک ،  یم  بذج  دوخ  هب  ار 
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 . دنشاب یم  نآ  فرگش  رارسا  ماظن و  نیا  هدنروآ  دیدپ  دای  هب  دنا  هدیباوخ  ولهپ  هب  هدیمرآ و  رتسب  رد  هک  یلاح  رد  ای 

نیا هاـگنآ  تسین ،  یفاـک  ادـخ  يروآداـی  اـهنت  ینعی  تسا  هدـش  رِْکف »  هب «  هراـشا  سپـس  و  رْکِذ »  هب «  هراـشا  تسخن  هیآ  نـیا  رد 
رد رّکفت  هک  روط  نامه  دشاب  رّکفت  اب  هتخیمآ  هک  تشاد  دهاوخ  يا  هدنزرا  تارمث  يروآدای 

(115  ) مراهچ ءزج 

یکلف تاعلاطم  رد  هک  ینادنمـشناد  دنرایـسب  هچ  دـسر ،  یمن  ییاج  هب  زین  دـشابن ،  ادـخ  دای  اب  هتخیمآ  رگا  نیمز  نامـسآ و  تقلخ 
رب دیحوت  کنیع  دنتـسینادخ و  دای  هب  نوچ  اما  دـننیب  یم  ار  زیگنا  تفگـش  ماظن  نیا  ینامـسآ  تارک  تقلخ  هب  طوبرم  رّکفت  دوخ و 

.دـنریگ یمن  ار  یناـسنا  یتیبرت و  مزـال  هجیتـن  نآ  زا  دـننک ،  یمن  هاـگن  اـه  نآ  هب  یتـسه  أدـبم  ییاسانـش  هیواز  زا  دـنرادن و  مشچ 
 . درادن يرثا  وا  حور  رکف و  هشیدنا و  تیوقت  رد  دنک و  یم  يوق  ار  وا  مسج  اهنت  هک  دروخ  یم  ییاذغ  هک  یسکدننامه 

ٍراْصنَا ْنِم  َنیِملاّظِلل  ام  ُهَْتیَزْخَا َو  ْدَقَف  َراّنلا  ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِا  انَّبَر   192

يروای چـیه  رگمتـس ،  دارفا  يارب  يا و  هتخاس  اوسر  راوخ و  ار  وا  ینکفا ،  شتآ  هب  شلامعا ) ،  رطاخ  هب  وتار (  هکره  اراگدرورپ ! 
 . تسین

تسا نیمه  دنراد و  تشحو  ییاوسر  زا  دنـسرت  یم  خزود  شتآ  زا  هچ  نآ  زا  شیب  نادنمدرخ  هک  دوش ،  یم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا 
اب دارفا  لاح 
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نارمِع ِلآ  هروس  ( 116)

نیاربانب دـنامب .  ظوفحم  اـه  نآ  يوربآ  تیثیح و  اـما  دـننک ،  لّـمحت  ار  یتحاراـن  جـنر و  هنوگ  همه  دنرـضاح  اـه  نآ  ّتیـصخش ، 
 . تسا ادخ  ناگدنب  ادخ و  هاگشیپ  رد  ییاوسر  نامه  هتسد  نیا  يارب  زیخاتسر ،  باذع  نیرت  كاندرد 

هب ناسنا  یتیبرت  فادـها  اب  ییانـشآ  زا  سپ  نادـنمدرخ  هک :  تسا  نیا  تسا  هتفهن  ٍراْصنَا »  ْنِم  َنیِملاّظِلل  اـم  هلمج «  رد  هک  يا  هتکن 
يروای دـنناوت  یمن  رگمتـس  دارفا  نیاربانب  تسوا و  رادرک  لامعا و  ناسنا  تاـجن  يزوریپ و  هلیـسو  اـهنت  هک  دنـسر  یم  تقیقح  نیا 

زا هانگ  نیا  ّتیمها  رطاخ  هب  ای  ملظ  هملک  يور  هیکت  دـنا و  هداد  تسد  زا  تسا  كاپ  لمع  هک  ار  یلـصا  رواـی  اریز  دنـشاب .  هتـشاد 
 . دنک یم  نتشیوخ  رب  متس  ملظ و  هب  تشگزاب  ناهانگ  مامت  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  تسا و  ناهانگ  نایم 

هب زاین  تعافش ، میتفگ ،  تعافش  ثحب  رد  هک  روط  نامه  اریز  درادن ،  حیحـص )  ینعم  هب  تعافـش (  هلأسم  اب  یتافانم  هیآ  نیا  هّتبلا 
 . دوش یم  ادیپ  کین  لامعا  زا  يا  هراپ  وترپ  رد  یگدامآ ،  نیا  دراد و  هدنوش  تعافش  رد  یّصاخ  یگدامآ 

(117  ) مراهچ ءزج 

ِراْربَْالا َعَم  انَّفَوَتَو  اِنتائِّیَس  اّنَع  ْرِّفَک  اَنبو َو  -ُ نُذ اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَا  ِنامیِْالل  يداُنی  ایِدانُم  انْعِمَس  انَّنِا  انَّبَر   193

نامیا هب  هک  میدینش  ار  وت )  يدانم (  يادص  ام  اراگدرورپ ! 
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ام ياه  يدب  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ !  میدروآ ،  نامیا  ام  و  دـیروایب »  نامیا  دوخ ،  راگدرورپ  هب  هک « :  درک  یم  توعد 
 . ناریمب اه )  نآ  ریسم  رد  و  ناکین (  اب  ار  ام  ناشوپب و  ار 

نودـب ار  بیـشن  زارف و  رپ  هار  نیا  هک  دـنوش  یم  هّجوـتم  زین  هتکن  نیا  هب  شنیرفآ  فدـه  تفاـیرد  زا  سپ  درخ ،  لـقع و  ناـبحاص 
ات دنتـسه و  نیتسار  ناـمیا و  ناـیدانم  يادـص  ندینـش  دّـصرتم  هراومه  لـیلد  نیمه  هب  دـنیامیپب .  دـنناوت  یمن  زگره  یهلا ،  ناربهر 

خساپ ار  اه  نآ  توعد  مزال  یـسررب  يواکجنک و  زا  سپ  دنباتـش ،  یم  اه  نآ  يوس  هب  تعرـس  هب  دنونـشب  ار  اه  نآ  يادن  نیتسخن 
يدانم يادص  ام  اهلاراب !  دننک « :  یم  ضرع  دوخ ،  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  اذل  دنروآ و  یم  نامیا  دوخ ،  دوجو  مامت  اب  دنیوگ و  یم 
ایِدانُم انْعِمَـس  انَّنِا  انَّبَر  میدروآ :  نامیا  نآ  لابند  هب  درک و  یم  نامراگدرورپ  هب  نامیا  يوس  هب  توعد  ار  اـم  هک  میدینـش  ار  دـیحوت 

 « . اّنَمآَف ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَا  ِنامیِْالل  يداُنی 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 118)

زیارغ دـیدش  ياه  نافوط  شزو  ضرعم  رد  هک  اج  نآ  زا  اما  میدروآ ،  نامیا  دوخ  دوجو  مامت  اب  ام  تسا و  نینچ  هک  نونکا  اهلاراب !
ام ناهانگ  شخبب و  ار  ام  ادـنوادخ !  میوش « ،  یم  یناهانگ  بکترم  دـنز و  یمرـس  ام  زا  ییاه  شزغل  یهاگ  میرادرارق ،  نوگانوگ 

انَّبَر ناریمب :  نانآ ،  مسر  هار و  رد  ناکین و  اب  ار  ام  راد و  هدیشوپ  ارام  ياه  شزغل  زرمایب و  ار 
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 « . ِراْربَْالا َعَم  انَّفَوَت  اِنتائِّیَس َو  اّنَع  ْرِّفَک  اَنبُونُذ َو  اَنل  ْرِفْغاَف 

تایح و اهنت  هن  دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  هک  دـنرازیب  یتسرپدرف ،  يور و  کـت  زا  دـنا و  هتـسویپ  یناـسنا  عاـمتجا  هب  ناـنچ  نآ  اـه  نآ 
هار رد  تداهش  ای  یعیبط  گرم  زا  ّمعا  اه ، نآ  گرم  هکلب  دشاب ، ناکاپ  ناکین و  اب  اه  نآ  یگدنز 

(119  ) مراهچ ءزج 

 . تسا فعاضم  یگرم  نادب  عمج  نایم  رد  ندرم  هک  دریگ ، تروص  اه  نآ  مسر  هار و  اب  ناکین و  عمج  رد  ادخ 

؟  دراد ینعم  هچ  اه  نآ  ششخب  تائّیس و  ندیشوپ  ناهانگ ،  شزرمآ  ياضاقت  اب  هک  دیآ  یم  شیپ  یلاؤس  اج  نیا  رد 

ْمُْکنَع ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِا  ءاسن «  هیآ 31 /  زا  اریز  دوش ،  یم  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  نآرق  تایآ  ریاس  هب  هجوت  اب 
تائیس هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  میرب »  یم  نیب  زا  میناشوپ و  یم  ار  امـش  تائیـس  ام  دینک  يرود  هریبک  ناهانگ  زا  رگا  ْمُِکئائِّیَس : 

نآ لابند  هب  دـننک و  یم  گرزب  ياه  شزغل  زا  وفع  ياضاقت  ادـخ  زا  تسخن  نادـنمدرخ  نیاربانب  دوش  یم  هتفگ  هریغـص  ناهانگ  هب 
 . دنراد ار  کچوک  ناهانگ  راثآ  نتفر  نیب  زا  ياضاقت 

َداعیْملا ُِفلُْخت  َکَّنِا ال  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  انِزُْختالَو  َِکلُسُریلَع  انَتْدَعَوام  اِنتآَوانَّبَر   194

، يدومرف هدعوام  هب  تناربمایپ  هلیسو  هب  ار  هچ  نآ  اراگدرورپ !

نارمِع ِلآ  هروس  ( 120)

اریز نادرگم ، اوسر  زیخاتسر ، زور  رد  ار  ام  نک و  اطع  ام  هب 
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 . ینک یمن  فّلخت  دوخ  هدعو  زا  هاگ  چیه  وت 

ّتیلوؤسم فیاظو و  ماجنا  ناربمایپ و  توعد  تباجا  زیخاتـسر و  هب  نامیا  دـیحوت و  هار  ندومیپ  زا  سپ  هلحرم و  نیرخآ  رد  اه  نآ 
هب وت  ار  هچ  نآ  اهلاراب !  میدرک «  افو  شیوخ  نامیپ  هب  ام  هک  نونکا  دـنیوگ :  یم  دـننک و  یم  اـضاقت  دوخ  يادـخ  زا  شیوخ  ياـه 

هدعو ار  هچره  وت  اریز  نادرگم  اوسر  زیخاتسر  زور  رد  ار  ام  نک و  تمحرم  ام  هب  يداد  هدژم  يدومرف و  هدعو  ام  هب  ناربمایپ  هلیسو 
 « . َداعیْملا ُِفلُْختال  َکِّنِا  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  َِکلُسُر َو ال  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآ  انَّبَر و  تسا :  ریذپان  فّلخت  یهد  یم 

ّتیـصخش يارب  هک  یتّیمها  رطاخ  هب  اه  نآ  هک  دـنک  یم  دـیکأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راـب  ندـشن »  اوسر  ناونع «  يور  ندرک  هیکت 
 . دنراذگ یم  نآ  يور  تشگنا  اذل  دنناد و  یم  اه  تازاجم  نیرت  كاندرد  زا  ار  ییاوسر  دنلئاق ،  شیوخ 

(121  ) مراهچ ءزج 

دـسرت یم  هچ  نآ  زا  ار  وا  دنوادخ  انَّبَر »  دیوگب «  راب  جنپ  دیآ  شیپ  یّمهم  راک  ار  یـسک  ره  دومرف « :  هک  هدش  لقن  قداص  ماما  زا 
ار تایآ  نیا  دومرف « : دیوگب ؟ انَّبَر »  راب «  جنپ  هنوگچ  دندرک :  ضرع   « دـنادرگ یم  لیان  دراد  دـیما  هچ  نآ  هب  دـشخب و  یم  ییاهر 

 ... « . ْمُهُّبَر ْمَُهل  َباجَتْساَف  دیامرف « :  یم  اریز  تسا  راگدرورپ  تباجا  نآ  لابند  هب  دناوخب و  تسا  انَّبَر »  جنپ «  رب  لمتشم  هک 
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دشاب و ناسنا  لمع  لد و  اب  گنهامه  نآ  رد  ناسنا  نابز  هک  تسا  یتروص  رد  تایآ  نیا  قیمع  یعقاو و  ریثأت  هک  تسا  ادیپ  هتفگان 
کین لامعا  ماجنا  اه و  تیلوؤسم  هب  ار  اه  نآ  هّجوت  ادـخ و  هب  ار  اه  نآ  هقالع  قشع و  نادـنمدرخ و  رّکفت  زرط  هک  تایآ  نومـضم 

اب تاجانم  ماگنه  هب  نامیا ،  اب  نادنمدرخ  هک  دننک  ادیپ  ار  عوشخ  عوضخ و  لاح  نامه  دوش و  نیزگیاج  اه  نآ  ناج  رد  دناسر  یم 
 . دندرک یم  ادیپ  دوخ ،  يادخ 

 « انَّبَر جنپ «  رب  لمتشم  تایآ  تّیمها 

تسادخ و مالک  یگمه  اریز  تسا ،  ّتیمها  ياراد  نآرق  تایآ  مامت 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 122)

زا قوف  هیآ  جنپ  هلمج  زا  دراد ،  یّـصاخ  یگدنـشخرد  یـضعب  اه  نآ  نایم  رد  یلو  تسا ،  هدش  لزان  ّتیرـشب  تاجن  تیبرت و  يارب 
همغن کی  لکش  رد  شیاین ،  تاجانم و  فیطل  نحل  اب  هتخیمآ  ینید  فراعم  زا  يا  هعومجم  هک  تسا ،  نآرق  هدنهد  ناکت  ياهزارف 

 . تسا هدش  هداد  تایآ  نیا  هب  یّصاخ  ّتیمها  تایاور  ثیداحا و  رد  اذل  دشاب و  یم  ینامسآ 

 ، مالـسا ربمایپ  زا  ترمع  رد  هک  يزیچ  نیرتزیگنا  تفگـش  مدیـسرپ ،  وا  زا  متفر ،  هشیاع  دزن  يزور  دیوگ :  یم  حایر  یبا  نب  ءاطع 
لزنم رد  ربمایپ  هک  اه  بش  زا  یبش  هک : نیا  رت  بیجع  همه  زا  یلو  دوب .  زیگنا  تفگش  شا  همه  ربمایپ  راک  تفگ : وا  دوب  هچ  يدید 

رد ردقنآ  داتسیا و  زامن  هب  تفرگ و  وضو  دیشوپ و  سابل  تساخرباج و  زا  دوب ،  هتفرگن  مارآ  زونه  تخادرپ ،  تحارتسا  هب  دوب  نم 
هک تخیر ،  کشا  یهلا  ّصاخ  هبذج  رد  زامن و  لاح 
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نانچمه دش و  رت  شمشچ  کشا  زا  نیمز  هک  تسیرگ  نادنچ  داهن و  هدجس  رب  رس  سپس  دش ،  رت  شمـشچ  کشا  زا  شـسابل  ولج 
ربمایپ دناوخ ،  حبص  زامن  هب  ار  وا  لِالب »  هک «  یماگنه  دوب .  نایرگ  بلقنم و  حبص  عولط  ات 

(123  ) مراهچ ءزج 

ایآ اروُکَش :  اْدبَع  ِهِّلل  ُنوُکَا  الَفَا  دومرف « :  دیتسه ؟  ادخ  فطل  لومـشم  هک  امـش  دینایرگ ؟  نینچ  ارچ  درک :  ضرع  دید .  نایرگ  ار 
عورـش سپـس  و  تسا »  هدرک  لزان  نم  رب  يا  هدنهد  ناکت  تایآ  تشذگ ،  هک  یبش  رد  دنوادخ  مشاب ؟  ادخ  رازگرکـش  هدنب  دیابن 

 : دومرف نایاپ  رد  درک و  قوف  هیآ  جنپ  ندناوخ  هب 

(1  « .) دشیدنین اه  نآ  رد  دناوخب و  ار  اه  نآ  هک  سک  نآ  لاح  هب  ياو  اهیف : ْرَّکَفَتَی  َْمل  اهَئَرَق َو  ْنَِمل  ٌْلیَو  » 

لقن نوگانوگ  تارابع  هب  يددعتم  تایاور  رد  دنک ، یمرما  تایآ  نیا  توالت  ماگنه  رّکفت  هب  ناوارف  دـیکأتاب  اردارفا  هکریخا  هلمج 
.تسا هدش 

هب يرظن  سپـس  درک و  یم  كاوسم  تسخن  تساخ  یمرب  بش  زاـمن  يارب  هاـگره ،  ادـخ  ربماـیپ  هک  هدـش  لـقن  یلع  زا  یتیاور  رد 
 . دومن یم  همزمز  ار  تایآ  نیا  دنکفا و  یم  نامسآ 

.تایآ نیمه  لیذ  «، يزار حوتفلاوبا  » ریسفت  1

نارمِع ِلآ  هروس  ( 124)
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نادنمدرخ همانرب  هجیتن 

ْمِهِرایِد ْنِم  اوُجِرُْخا  اوُرَجاه َو  َنیذَّلاَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُضَْعب  یْثنُا  ْوَا  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیـُضا  ّینَا ال  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْـساَف   195
ُهَدـْنِع ُهّللا  ِهّللاِدـْنِع َو  ْنِم  اباَوث  ُراْهنَْالااَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُال  ْمِِهتائِّیَـس َو  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُال  اُوِلُتق  اُولَتاـق َو  یلیبَس َو  یف  اوُذُوا  َو 

ِباوَّثلا ُنْسُح 

درک مهاوخن  عیاض  درم ، ای  دشاب  نز  ار ، امـشزا  يا  هدننک  لمع  چیه  لمع  نم  دومرفو ) :  تفریذپ ( ، اراه  نآ  تساوخرد  دنوادخ ،
نم هار  رد  دندش و  هدنار  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  دندرک و  ترجه  ادخ  هار  رد  هک  اه  نآ  رگیدـکی ،  سنج  زا  دـیعونمه و  امـش  ، 

هب دندش ، هتشک  دندرک و  گنج  دندید و  رازآ 

(125  ) مراهچ ءزج 

نیا منک ،  یم  دراو  تسا ،  يراـج  اـهرهن  شناـتخرد  ریز  زا  هک  یتـشهب ، ياـه  غاـب  رد  اراـه  نآ  مشخب و  یم  ار  ناـشناهانگ  نـیقی 
 . تسا راگدرورپ  دزن  اه  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ و  فرط  زا  تسا  یشاداپ 

 . دراد نانآ  هب  تبسن  راگدرورپ  تمحرم  فطل و  تیاهن  زا  تیاکح  ناشراگدرورپ )  ْمُهُّبَر ( »  » هبریبعت

یمدآ تاجن  يزوریپ و  طابترا  دوشن و  هابتشا  هک  نیا  يارب  سپس 
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ّینِا ال منک :  یمن  عیاض  ار  امـش  زا  يا  هدننک  لمع  چـیه  لمع  زگره  نم  دـیامرف « :  یم  هلـصافالب  ددرگن  عطق  وا  رادرک  لامعا و  اب 
« . ْمُْکنِم ٍلِماع  َلَمَع  ُعیُضا 

تباجتـسا شریذپ  یلـصا  روحم  هک  دوش  مولعم  ات  راک ،  هدـننک  لماع و  هب  هراشا  مه  هدـش و  لمع  لصا  هب  هراشا  مه  هلمج  نیا  رد 
 . دشاب هدوب  حلاص  لمع  نآ  هقردب  هک  دسر  یم  تباجا  هب  اروف  ییاه  تساوخرد  تسا و  نامیا  زا  یشان  حلاص  لامعا  اعد ، 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 126)

هاوخ هدـننک  لـمع  نیا  دـیامرف « : یم  احیرـص  دراد  ینیعم  هتـسد  هب  صاـصتخا  یهلا  هدـعو  نیا  هک  دوشنروصت  هک  نیا  يارب  سپس 
 « . یْثنُا ْوَا  ٍرَکَذ  ْنِم  دنک :  یمن  یتوافت  نزایدشابدرم 

زا نادرم  نادرم و  زا  نانز  دیا »  هتفای  دلوت  رگید  ضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  دـیراد «  یگتـسب  رگیدـکی  هب  شنیرفآ  رد  امـش  همه  اریز 
 « . ٍضَْعب ْنِم  ْمُکُضَْعب  نانز « 

دـیتسه و تقیقح  کـی  رادـفرط  نییآ و  کـی  ناوریپ  همه  امـش  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تـسا  نـکمم  ٍضَْعب » ْنـِم  ْمُکُـضَْعب  » هـلمج
 . دوش لئاق  ضیعبت  امش  نایم  رد  دنوادخ ،  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب  دیراد  يراکمه  رگیدکیاب 

هدش هدنار  نوریب  دوخ  نطو  هناخ و  زا  دـنا و  هدرک  ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  مامت  نیاربانب  هک «  دوش  یم  يریگ  هجیتن  سپس 
فرط زا  هک  یناسحا  نیتسخن  دندش  هتشک  دندرک و  داهج  دنا و  هدید  رازآ  ادخ  هار  رد  دنا و 
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دئادش نیا  لّمحت  دیـشخب و  دهاوخ  ار  اه  نآ  ناهانگ  هک  هدرک  دای  مسق  دنوادخ ،  هک  تسا  نیا  دش  دهاوخ  نانآ  قح  رد  دـنوادخ 
هراّفک ار  اه  جنر  و 

(127  ) مراهچ ءزج 

اُوِلُتق اُولَتاق َو  یلیبَس َو  یف  اوُذُْوا  ْمِهِرایِد َو  ْنِم  اوُجِرُْخا  اوُرَجاه َو  َنیذَّلاَف  دـنوش (  كاپ  هانگ  زا  یّلک  هب  ات  دـهد  یم  رارق  ناـشناهانگ 
 ( . ْمِِهتائِّیَس ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُال 

زا هک  مهد  یم  ياـج  یتـشهب  رد  ار  اـه  نآ  مّلـسم «  روـط  هب  مشخب ،  یم  ار  اـه  نآ  ناـهانگ  هک  نـیا  رب  هوـالع  دـیامرف :  یم  سپس 
 « . ُراْهنَْالا اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُال  َو  تسا :  اه  تمعن  عاونا  زا  ولمم  تسا و  نایرج  رد  اهرهن  نآ ،  ناتخردریز 

دزن رد  اهرجا  اه و  شاداپ  نیرتهب  دوش و  یم  هداد  اه  نآ  هب  دـنوادخ ،  هیحان  زا  اـه  نآ  يراکادـف  ساـپ  هب  هک  تسا  یـشاداپ  نیا  » 
 « . ِباوَّثلا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهّللا  ِهّللا َو  ِْدنِع  ْنِم  اباَوث  تسا :  راگدرورپ 

زا هک  دـننادب  دـیاب  هزادـنا  نیمه  تسین ،  فیـصوت  لـباق  لـماکروط  هب  ناـهج  نیا  مدرم  يارب  یهلا  ياـه  شاداـپ  هک  نیا  هب  هراـشا 
 . تسا رتالاب  یشاداپره 

برق طاـسب  دراو  سپـس  دـش  كاـپ  ناـهانگ  زا  حـلاص  لاـمعا  وـترپ  رد  دـیاب  تسخن  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  قوـف  هیآ  زا 
ٍتاّنَج ْمُهَّنَلِخْدَُال  َو  سپـس «  و  ْمِِهتائِّیَـس »  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُال  دیامرف « :  یم  زاغآ  رد  اریز  دـیدرگ ،  وا  ياه  تمعن  تشهب و  راگدرورپ و 

 . تفای دهاوخن  هار  نآ  رد  دوشن  كاپ  یسک  ات  تسا و  ناکاپ  ياج  تشهب  رگید  ترابع  هب  ... « 
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نارمِع ِلآ  هروس  ( 128)

تّقشم یتخس و  رد  نامیا  اب  دارفا  دنتمعن و  زان و  رد  راب  دنب و  یب  دارفا  ابلاغ  ارچ 

ِدالِْبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  196 ال 

 . دبیرفن ار  وت  اهرهش ، رد  نارفاک  هنادنمزوریپ )  ) دمآ تفر و 

ُداهِْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهیوْأَم  َُّمث  ٌلیلَق  ٌعاتَم   197

 . تسا یهاگیاج  دب  هچ  خزود و  ناشهاگیاج  سپس  تسا و  يزیچان  عاتم  نیا 

رصع و ره  رد  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  یناگمه  یمومع و  لاؤس  کی  دوب  حرطم  ربمایپ ،  رـصع  ناناملـسم  زا  یعمج  يارب  هک  یلاؤس 
رپ یگدـنز  اب  ار ،  راب  دـنب و  یب  دارفا  هنعارف و  نارگنایغط و  ناشکندرگ و  تمعن  زانرپ و  هّفرم و  یگدـنز  ابلاغ  اـه  نآ  تسا ، ناـمز 

نامیا اب  دارفا  زا  یعمج  تّقشم 

(129  ) مراهچ ءزج 

رد اوقت  نامیا و  نتشاد  اب  اه  نیا  دنراد و  يا  هّفرم  یگدنز  یگدولآ  تیانج و  همه  نآ  اب  اه  نآ  ارچ  دنیوگ  یم  دننک و  یم  هسیاقم 
 . دنک یم  دیدرت  ّکش و  داجیا  نامیا  تسس  دارفا  رد  عوضوم  نیا  یهاگ  دنرب و  یم  رس  هب  یتخس 

قوف هیآ  هک  دراد ،  ینـشور  ياه  خساپ  ددرگ ،  لیلحت  هیزجت و  فرط  ود  رد  بلطم  لماوع  دوش و  یـسررب  ّتقد  هب  رگا  لاؤس  نیا 
 . میبای تسد  میناوت  یم  رگید  یضعب  هب  هعلاطم ،  ّتقد و  اب  تسا و  هدرک  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب 

فلتخم ياهرهش  رد  نارفاک  هنادنمزوریپ  دمآ  تفر و  دیوگ « :  یم  هیآ 
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 « . ِدالِْبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ال  دبیرفن :  ار  وت  زگره 

 . دنشاب یم  ناناملسم  مومع  روظنم  هک  تسا  نشور  یلو  تسا  ربمایپ  صخش  هیآ  رد  بطاخم  هچ  رگ 

 « . ٌلیلَق ٌعاتَم  دنا :  كدنا  رذگدوز و  ياه  يزوریپ  طرش ،  دیق و  یب  يّدام  ياهدمآرد  اه و  يزوریپ  نیا  دیامرف « :  یم  مّود  هیآ  رد 

موش و بقاوع  اه  يزوریپ  نیا  لابند  هب  و  دنک « :  یم  هفاضا  سپس 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 130)

ْمُهیوْأَم َُّمث  یبسانمان :  هاگمارآ  دـب و  هاـگیاج  هچ  تسا  خزود  ناـشهاگیاج  تفرگ و  دـهاوخ  ار  اـه  نآ  ناـماد  نآ  ياـه  ّتیلوؤسم 
 « . ُداهِْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو 

 : دنک یم  هتکن  ود  هب  هراشا  تقیقح  رد  قوف  هیآ 

یتحاران اه و  ّتیمورحم  هک  روط  نامه  دراد ،  يدودـحم  داعبا  ناراکمتـس  نارگنایغط و  ياه  يزوریپ  زا  يرایـسب  هک  نیا  تسخن ، 
یم اه  نآ  نانمشد  مالـسا و  زاغآ  ناناملـسم  عضو  رد  ار  عوضوم  نیا  هدنز  هنومن  تسا ،  دودحم  زین  نامیا  اب  دارفا  زا  يرایـسب  ياه 

نوچمه هک  يدنمورین  نانمشد  فرط  زا  دوب و  هتساخون  یلاهن  لکـش  هب  نامز  نآ  رد  نوچ  مالـسا  تموکح  مینک ،  هدهاشم  میناوت 
ّتیلقا رد  هک  ار  اه  نآ  هّکم  ناناملسم  ترجاهم  هک  نیا  صوصخ  هب  دوب  هتسب  لاب  رپ و  رایـسب  دش  یمدیدهت  دنتخات  یم  وارب  نافوط 

یناحور يداینب و  بالقنا  کی  نارادفرط  مامت  هکلب  دوبن ،  اه  نآ  صوصخم  عضو ،  نیا  دوب و  هدرک  طقاس  یتسه  زا  یّلک  هب  دندوب 
کی رد 
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 . تشاد دنهاوخ  شیپ  رد  دیدش  ّتیمورحم  نارود  کی  دساف ،  هعماج 

(131  ) مراهچ ءزج 

يوق دنمورین و  نآ  ياه  هخاش  درک و  ادیپ  یمکحم  ياه  هشیر  یمالـسا  تموکح  دـشن ،  ینالوط  دایز  عضو  نیا  هک  میناد  یم  یلو 
نامه نیا  دنتسشن ،  هایس  كاخ  هب  دندوب  تمعن  زان و  رد  هک  تخـسرس  نانمـشد  دش و  ریزارـس  مالـسا  روشک  هب  تورث  لیـس  دش ، 

 . تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  رد  ٌلیلَق »  ٌعاتَم  هلمج «  اب  هک  تسا  يزیچ 

یطرـش دـیق و  هنوگ  چـیه  تورث  يروآ  عمج  رد  هک  تسا  نیا  رثا  رب  ناـمیا  یب  دارفا  زا  یعمج  يّداـم  ياـه  ّتیقفوم  هک  نیا  رگید 
یم يزودـنا  تورث  دوخ  يارب  نایاونیب  نوخ  ندـیکم  اب  یتح  عورـشمان و  ای  عورـشم  هاوخ  یقیرط  ره  زا  دنتـسین و  لـیاق  دوخ  يارب 

ناوت یمن  نیاربانب  دنشاب ،  هتشاد  مه  دیاب  دنراد و  ییاه  ّتیدودحم  تلادع  ّقح و  لوصا  تیاعر  يارب  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دننک ، 
دوخ يارب  یتّیلوؤسم  هنوگ  چـیه  اه  نآ  هک  یلاحرد  دـننک ،  یم  ّتیلوؤسم  ساـسحا  اـه  نیا  درک ،  هسیاـقم  مه  اـب  ار  ود  نیا  لاـح 

 ، ماجنارس ات  هتشاذگ  دازآ  ار  هتسد  ود  ره  دنوادخ  تسا ،  هدارا  يدازآ  رایتخا و  ملاع  ملاع ،  هک  اج  نآ  زا  دننک و  یمن  ساسحا 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 132)

 « . ُداهِْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهیوْأَم  َُّمث  هدش « :  هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  نیا  دنسرب و  دوخ  لامعا  هجیتن  هب  کیره 

ِهّللا َْدنِع  ام  ِهّللا َو  ِْدنِع  ْنِم  ًالُُزن  اهیف  َنیِدلاخ  ُراْهنَْالا  اَِهتْحَت  ْنِمیرْجَت  ٌتاّنَج  ْمَُهل  ْمُهَّبَراْوَقَّتا  َنیذَّلا  ِنِکل   198
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ِراْربَِْالل ٌْریَخ 

شناتخردریز زا  هک  تسا ، تشهب  زا  ییاـه  غاـب  اـه  نآ  يارب  دـنزیهرپ ، یم  ناـشراگدرورپ  زا  دـنراد و )  ناـمیا  هک (  یناـسک  یلو 
رد هچ  نآ  دـسر و  یم  اه  نآ  هبدـنوادخ  يوسزا  هک  تسا  ییاریذـپ  نیتسخن  ، نیا .دوب  دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسا ،  يراج  اهرهن 

 . تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ ، دزن 

نآ هلیسو  هب  هک  يزیچ  نیتسخن  دنا  هتفگ  یضعب  دوش و  یم  هدامآ  نامهیم  ییاریذپ  يارب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تغل  رد  لُُزن »  » 
 . دنروآ یم  نامهیم  يارب  دورو  زاغآ  رد  هک  يا  هویم  ای  تبرش  دننامه  دوش ،  یم  ییاریذپ  نامهم  زا 

(133  ) مراهچ ءزج 

نآ دیامرف « :  یم  هدش ،  هراشا  نآ  هب  هیآ  نایاپ  رد  هک  تسا  يونعم  یناحور و  ياه  تمعن  نامه  رت  یلاع  رت و  مهم  ییاریذـپ  اما  و 
 « . ِراْربَِْالل ٌْریَخ  ِهّللاَْدنِع  ام  َو  تسا :  رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  رد  هچ 

دنتسین ناسکی  همه  باتک  لها 

َِکئآلُوا ًالیلَق  انَمَث  ِهّللا  ِتایِآب  َنوُرَتْشَی  ِهِّلل ال  َنیعِـشاخ  ْمِْهَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْمُْکَیِلا َو  َلِْزنُا  اـم  ِهّللاـِب َو  ُنِمُْؤی  ْنََمل  ِباـتِْکلا  ِلـْهَا  ْنِم  َّنِا  199 َو 
ِباسِْحلا ُعیرَس  َهّللا  َّنِا  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُرْجَا  ْمَُهل 

امش رب  هچ  نآ  ادخ و  هب  هک  دنتسه  یناسک  باتک ،  لها  زا  و 

ص:100

دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچان ياهب  هب  ار  ادـخ  تایآ  دنعـضاخ و  ادـخ  نامرف )  ربارب (  رد  دـنراد ، نامیا  هدـیدرگ ، لزان  ناشدوخ  رب  هچ  نآ  هدـش و  لزان 
تعرـس هب  ار  اه  نآ  کین  لامعا  مامت  تسا ( .  باسحلا  عیرـس  دـنوادخ ، .تسا  ناشراگدرورپ  دزن  اه ،  نآ  شاداپ  دنـشورف .  یمن 

 ( . دهد یم  شاداپ  دنک و  یم  باسح 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 134)

داژن و اب  ّتیدـض  گنر  درگن و  یمن  مشچ  کـی  هب  ار  همه  هاـگ  چـیه  دـنک ،  یم  رگید  بهاذـم  نوماریپ  هک  ییاـه  ثحب  رد  نآرق 
ار يراک  تسرد  نامیااب و  ياه  ّتیلقا  مهـس  اذـل  تسا و  اه  نآ  ياه  همانرب  ساـسا  رب  وا  يرواد  هکلب  دریگ ،  یمن  دوخ  هب  یتّیعمج 

نامتک رطاخ  هب  باتک  لها  زا  يرایسب  شنزرـس  زا  دعب  زین  اج  نیا  رد  دنک .  یمن  شومارف  دنتـسه  هارمگ  ّتیرثکا  کی  نایم  رد  هک 
توعد هک  دروآ  یم  نایم  هب  یتّیلقا  زا  نخـس  دـش ،  هراشا  نآ  هب  قباس  تایآ  رد  هک  اه ،  نآ  یـشکرس  ناـیغط و  دـنوادخ و  تاـیآ 

 : دنک یم  نایب  زاتمم  تفص  جنپ  اه  نآ  يارب  دندرک و  تباجا  ار  ربمغیپ 

 « . ِهّللِاب ُنِمُْؤی  ْنََمل  ِباتِْکلا  ِلْهَا  ْنِم  َّنِا  َو  دنروآ :  یم  نامیا  ادخ  هب  لد  لام و  ناج و  زا  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ  » 

« . ْمُْکَیِلا َلِْزنُا  ام  َو  دنروآ :  یم  نامیا  تسا ، هدش  لزان  ناناملسم  امشرب  هچ  نآ  نآرق و  هب  اه  نآ  » 

یم همشچرس  تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  یتاراشب  ناشدوخ و  ینامسآ  بتک  هب  یعقاو  نامیا  زا  تقیقح  رد  مالسا  ربمایپ  هب  اه  نآ  نامیا 
دریگ
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(135  ) مراهچ ءزج 

 « . ْمِْهَیِلا َلِْزنُا  ام  َو  دنراد :  نامیا  زین  هدش  لزان  ناشدوخ  رب  هچ  نآ  هب  اه  نآ  نیاربانب « : 

 « . ِهِّلل َنیعِشاخ  دنعضاخ :  میلست و  ادخ  نامرف  ربارب  رد  اه  نآ  » 

 . تسا هدنکفا  ییادج  هنالهاج ،  ياه  بّصعت  اه و  نآ  نایم  هدش و  یعقاو  نامیا  هزیگنا  هک  تسا  اه  نآ  عوضخ  نیمه  و 

 « . ًالیلَق انَمَث  ِهّللا  ِتایِآب  َنوُرَتْشَی  ال  دنشورف :  یمن  زیچان  ياهب  هب  ار  یهلا  تایآ  زگره  اه  نآ  » 

اه هوشر  نتفرگ  ّتیعمج و  نآ  رب  تموکح  همادا  دوخ و  ّتیعقوم  ظـفح  رطاـخ  هب  هک  دوـهی  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دـننامه  اـه  نآ 
تخورف دنهاوخن  ییاهب  چیه  هب  هکلب  دنشورف ،  یمن  زیچان  ياهب  هب  اهنت  هن  تسا  یهیدب  دنتـسین ،  دندرک  یم  فیرحت  ار  ادخ  تایآ 

 . دنتسین تّمه  نود  تسرپایند  نادنمشنادزا  هتسد  نآدننامه  هک  تسا  نیاروظنم  ، هدشزیچان ياهب  هب  هراشا  اهنت  رگا  و 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 136)

 . تسا شزرا  یب  دنک  تفایرد  زیچره  ناسنا  ادخ  تایآ  ربارب  رد  ًالوصا  هوالع  هب 

ْمَُهل َِکئآلُوا  تشاد : دنهاوخ  راگدرورپ  دزن  رد  ار  دوخ  شاداپ  یناسنا «  یلاع  تافـص  هدـنز و  نشور و  همانرب  نآ  نتـشاد  اباه  نیا 
 « . ْمِهِّبَر َْدنِع  ْمُهُرْجَا 
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هک تسا  نیا  هب  هراشا  زین  تسا و  اه  نآ  هب  تبـسن  راـگدرورپ  تمحرم  فطل و  تیاـهن  هب  هراـشا  ناـشراگدرورپ )  ْمِهِّبَر ( »  ریبعت « 
 . دنک یم  يرای  دهد و  یم  شرورپ  تیاده  ریسم  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ 

«. ِباسِْحلا ُعیرَس  َهّللا  َّنِا  دنک : یم  یگدیسر  ار  ناگدنب  باسح  تعرس  اب  دنوادخ  :» دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد 

 ، هلمج نیا  دتفا .  یم  ریخأت  هب  ناراکدب  تازاجم  هن  دـنوش و  یم  یلکـشم  راتفرگ  دوخ  شاداپ  تفایرد  يارب  ناراکوکین  هن  نیاربانب 
ناراکدب (1) يارب  تسا  يدیدهت  مه  ناراکوکین و  هب  تسا  یتراشب  مه 

(137  ) مراهچ ءزج 

نیملسم يزوریپ  هدننک  نیمضت  يا  هدام  راهچ  همانرب 

َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللااوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   200

زا دیـشاب و  رادیاپ  زین ) ، نانمـشد (  ربارب  رد  دـینک و  تماقتـسا  اه )  سوه  تالکـشم و  ربارب  رد  دـیا (  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیوش راگتسر  دیاش  دیزیهرپب ،  ادخ  زا  دینک و  تبقارم  دوخ ، ياهزرم 

کی يوتحم  تسا و  نارمع  لآ  هروس  هیآ  نیرخآ  هیآ  نیا 

ص:103

 . دییامرف هعجارم  هرقب  هروس  هیآ 202  هب  ینعم  نیا  رتشیب  حرش  يارب  - 1
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 . دشاب یم  تسا  نیملسم  يزوریپ  يدنلبرس و  نماض  هک  يا  هدامراهچ  عماج  همانرب 

دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرف « : یم  دـنک و  یم  هراشا  همانرب  نیا  هدام  نیلّوا  هب  هدرک و  نانمؤم  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
رباربرد

نارمِع ِلآ  هروس  ( 138)

 « . اوُِربْصا اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  دینک :  یگداتسیا  ثداوح 

لیکـشت ار  يونعم  يّدام و  يزوریپ  هنوگره  یلـصا  هشیر  تقیقح  رد  ثداوح ،  اـه و  سوه  تالکـشم و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و 
هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا ،  مک  دوش  هتفگ  یعامتجا  يدرف و  ياه  تفرـشیپ  رد  نآ  ّتیمها  شقن و  هرابرد  هچره  دـهد و  یم 

 « . ِدَسَْجلا َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِنامیْالا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِا  هدرک « :  یفرعم  ندب  ربارب  رد  رس  هلزنم  هب  ار  نآ  شراصق  تاملک  رد  یلع 

 . تسا ناناملسم  مومع  يارب  یناگمه و  همانرب  نیا  هک  دناسر  یم  هیآ  رد  اَهُّیَا »  ای  باطخ « 

تماقتسا زین  نانمشد  ربارب  رد  و  دیامرف « :  یم  دهد و  یم  نمشد  ربارب  رد  تماقتسا  هب  روتسد  نامیا  اب  دارفا  هب  نآرق  مود  هلحرم  رد 
 « . اوُِرباص َو  دیهد :  جرخ  هب 

نامیا اب  دارفا  هب  تسخن  نآرق  نیاربانب  تسا .  نارگید  تماقتسا  ربص و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  ینعم  هب  هََرباصُم »  زا «  اوُِرباص »  » 
ار یگدنز  تالکشم  سفن و  اب  داهج  هنوگره  هک  دهد ( ،  یم  تماقتسا  روتسد 
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سفن اب  داهج  رد  یتّلم  ات  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  دهد و  یم  نمشد  ربارب  رد  تماقتسا  هب  روتسد  مّود  هلحرم  رد  و  دوش )  یم  لماش 
رطاخ هب  نانمشد  ربارب  رد  ام  ياه  تسکش  رتشیب  تسین و  نکمم  نمشد  رب  وا  يزوریپ  دوشن ،  زوریپ  ینورد  فعض  طاقن  حالـصا  و 

.تسا هدش  ام  ریگ  نماد  دوخ  فعض  طاقن  حالصا  سفن و  اب  داهج  رد  هک  تسا  ییاه  تسکش 

(139  ) مراهچ ءزج 

دوخ تماقتـسا  يرادیاپ و  رب  دیاب  زین  ام  دیازفیب  دوخ  تماقتـسا  رب  نمـشد  ردقره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اوُِرباص »  روتـسد «  زا  انمض 
 . میئازفیب

دهد و یم  یمالسا  ياهروشک  تاّدحرس  اهزرمزا و  مئاد  تبقارم  نمـشد و  ربارب  رد  شاب  هدامآ  روتـسد  ناناملـسم  هب  دعب  هلمج  رد 
 « . اوُِطبار َو  دیروآ :  لمع  هب  تبقارم  دوخ ،  ياهزرم  زا  دیامرف « :  یم 

شاب و هدامآ  روتـسد  اه  نآ  هب  زین  دنوشن و  نمـشد  هناریگلفاغ  تالمح  راتفرگ  زگره  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  روتـسد  نیا 
تبقارم

نارمِع ِلآ  هروس  ( 140)

نیا یلع  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  اذل  دـندرگن و  ریگلفاغ  ات  دـهد ،  یم  شکرـس  ياه  سوه  ناطیـش و  تالمح  ربارب  رد  یگـشیمه 
ناج لد و  یپرد  یپ  رمتـسم و  تدابع  اب  هک  یـسک  اریز  تسا ،  هدش  ریـسفت  يرگید  زا  دعب  یکی  اهزامن  راظتنا  تبظاوم و  هب  هلمج 

.تسا هتفرگدوخ  هب  شاب  هدامآ  تلاح  نمشدرباربرد  هک  تسا  يزابرس  نوچمه  دراد  یم  رادیب  ار  دوخ 

ینعم هب  لصا  رد  نآ  هدش و  هتفرگ  طابِر »  هّدام «  زا  اوُِطبار »  هلمج « 
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 « ْبلَق ْطبَر  دنیوگ و «  یم  طابِر »  ارسناوراک «  هب  تهج  نیمه  هب  و  لحم )  کی  رد  بسا  نتسب  دننام  تسا (  یناکمرد  يزیچ  نتسب 
 ، تسا هدـمآ  اهزرم  زا  تبقارم  ینعم  هب  هََطباُرم »  تسا و «  هدـش  هتـسب  یلحم  هب  ایوگ  تسا ،  رطاـخ  نوکـس  لد و  شمارآ  ینعم  هب 

 . دننک یم  يرادهاگن  ّلحم  رد  ار  یگنج  لیاسو  اه و  بکرم  نازابرس و  اریز 

 . دوش یم  لماش  ار  یمالسا  هعماج  دوخ و  زا  عافد  يارب  یگدامآ  هنوگره  هک  دراد  یعیسو  ینعم  هََطباُرم »  هک «  نیا  هصالخ 

 « هََطباُرم ناونع «  تحت  یثحب  داهج  باب  رد  زین  یمالسا  هقف  رد 

(141  ) مراهچ ءزج 

 . ) تسا هدـش  نایب  نآ  يارب  یّـصاخ  ماکحا  هک  دوش  یم  هدـید  نمـشد  یلامتحا  موجه  ربارب  رد  اهزرم  ظفح  يارب  یگداـمآ  ینعی 
 ( . دوش هعجارم  یهقف  بتک  هب  رتشیب  عالّطا  بسک  يارب 

اِنتَعیـش ُءامَلُع  دـیامرف « :  یم  یتیاور  قبط  قداص  ماـما  تسا  هدـش  هتفگ  طـبارم »  » زین نادنمـشناد  ءاـملع و  هب  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
نادنمشناد ُسیْلبِا :  ْمِْهیَلَع  َطَّلَسَتَی  ْنَا  ْنَع  اِنتَعیش َو  ِءافَعُض  ْنَع  ِجوُرُْخلا  َیلَع  ُهَنوُعَنْمَی  ُهَتیرافَع َو  َسیْلبِا َو  یلَی  يذَّلا  ِْرغَّثلا  ِیف  َنوُِطباُرم 

عافد تردق  هک  يدارفا  هب  اه  نآ  ندرک  هلمح  زا  دنا و  هدیشک  ّفص  سیلبا  رکشل  ربارب  رد  هک  دنتـسه  ینارادزرم  دننامه  ام  ناوریپ 
زا
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(1) دننک . »  یم  يریگولج  دنرادن  دوخ 

دننک یم  راکیپ  مالسا  نانمـشد  موجه  ربارب  رد  هک  ینارادزرم  نارـسفا و  زا  رتالاب  رترب و  اه  نآ  ّتیعقوم  ماقم و  ثیدح  نیا  لیذ  رد 
هدرمش

نارمِع ِلآ  هروس  ( 142)

ییایفارغج ياهزرم  ظفاح  اه  نیا  هک  یلاحرد  دنمالـسا  گنهرف  دـیاقع و  نانابهگن  اه  نآ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  تسا و  هدـش 
رد دنک  عافد  نآ  زا  یبوخ  هب  دناوتن  دریگرارق و  نمشد  تالمح  دروم  وا ،  یگنهرف  يا و  هدیقع  ياهزرم  هک  یتّلم  املـسم  دنتـسه ، 

 . دروخ دهاوخ  تسکش  زین  یماظن  یسایس و  رظن  زا  یهاتوک  تدم 

( . َهّللا اوُقَّتا  َو  :) تسا يراکزیهرپ  هبروتسددنکفا  یم  هیاس  قباس  تاروتسد  همه  رب  يرتچ  نوچمه  هک  روتسد  نیرخآ  هرخالاب 

ضارغا يراکایر و  یهاوخدوخ و  هنوگره  زا  دـشاب و  يراـکزیهرپ  اوقت و  اـب  هتخیمآ  دـیاب  هََطباُرم »  و «  هََرباـصُم »  و «  تماقتـسا »  » 
 . ددرگ رود  هب  یصخش 

هب یهار  اه  نآ  زا  فّلخت  اب  دیوش و  راگتـسر  دیناوت  یم  روتـسد ،  راهچ  نیا  نتـسبراک  هب  هیاسرد  امـش  دـیامرف « :  یم  هیآ  نایاپرد 
 « . َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  تشاد :  دیهاوخن  يراگتسر  يوس 

ص:107

 . لّوا لصف  یسربط  جاِجتِْحا »  - » 1
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(143  ) مراهچ ءزج 

؟  تسا هدش  هدافتسا  دیاش )  َّلَعَل (  هملک  زا  نآرق  رد  ادخ  قلطم  ملع  دوجو  اب  ارچ 

راگتـسر دـیاش  َنوُِحْلُفت :  ْمُکَّلََعل  هلمج «  دـننام  تسا  هدـش  عورـش  َّلََعل »  هملک «  اب  ییاه  هلمج  نآرق  رد  ارچ  دوش  یم  لاؤس  یهاـگ 
ماـقم زا  هکدـناسر  یمار  دـیدرت  یعوـن  َّلََـعل »  هملک «  هک  یلاـحرد  دـیوش »  تمحر  لومـشم  دـیاش  َنوُـمَحُْرت :  ْمُکَّلََعل  َو  دـیوش « » 

هب مالـسادنیوگ  یم  هدش و  مالـسا  نانمـشد  زا  يا  هراپ  يارب  يزیوآ  تسد  اقافّتا  هلمج  نیا  تسا ، رود  زیچ ، همه  هب  ياناد  دـنوادخ 
هدش عورـش  َّلََعل »  هملک «  اباه  هدعو  نیا  زا  يرایـسب  اریز  تسا  دیدرت  اب  هتخیمآ  نآ  هدعو  دـهد و  یمن  یعطق  تاجن  هدـعو  یـسک 

 . تسا

هب ییاج  رد  ار  هملک  نیا  نآرق  اریز  تسا  دیجم  نآرق  ییوگ  عقاو  ینیب و  عقاو  تمظع و  ياه  هناشن  زا  یکی  ریبعت  نیا  اقافّتا  خـساپ :
ًالثم تسا  هدـش  طیارـش  نآ  هب  یلامجا  هراـشا  َّلََـعل »  هملک «  هلیـسو  هب  هک  دراد  یطیارـش  هب  جاـیتحا  هجیتن  نتفرگ  هک  درب  یم  راـک 

یفاک ییاهنت  هب  تایآ  نومضم  هب  نداد  ارف  شوگ  نآرق و  تایآ  ندینش  ماگنه  هب  ندرک  توکس 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 144)

اذـل تسا و  مزال  زین  اه  نآ  نتـسب  راک  هب  تاـیآ و  مهف  كرد و  نآ ،  رب  هوـالع  هکلب  دوش  یهلا  تمحر  لومـشم  ناـسنا  هک  تسین 
نآرق هک  یماگنه  َنوُمَحُْرت :  ْمُکَّلََعلاُوتِْصنَاَو  َُهلاوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلاَءُِرق  اِذا  َو  دیوگ « : یم  نآرق 
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(1)  « دیوش تمحر  لومشمدیاشدیشاب  شوماخودیهدارف  شوگدوش  یم  هدناوخ 

طیارـش عوضوم  نیا  میتـفگ  هک  روط  ناـمه  اریز  دوـب  ینیب  عـقاو  زا  رود  دوـب  دـیهاوخ  تمحر  لومـشم  اـمتح  تفگ  یم  نآرق  رگا 
تقیقح نیا  هب  هّجوت  مدـع  یلو  تسا ،  هدـنام  ظوفحم  طیارـش  ریاس  مهـس  دـیاش »  دـیوگ «  یم  هک  یماگنه  یلو  دراد  مه  يرگید 

 » ینعم دراوم  هنوگ  نیا  رد  َّلََعل »  هک «  دنا  هدش  دقتعم  زین  ام  نادنمـشناد  زا  یـضعب  یّتح  هدـش و  تایآ  نیا  رب  يریگ  هدرخ  بجوم 
(. دینک ّتقد   ) تسا لیلد  نودب  رهاظ  فالخ  عون  کی  زین  نخس  نیا  هک  یلاحرد  دهد  یمن  دیاش » 

نیرت یلاع  زا  مهم  هدامراهچ  هب  هراشا  هک  نیا  اب  ثحبدروم  هیآرد 

(145  ) مراهچ ءزج 

 . تسا هدرب  راک  هب  ار  َّلََعل »  » هملک دوشن  تلفغ  یمالسا  هدنزاس  ياه  همانرب  هیقبزا  هک  نیا  ياربزاب  هدش  یمالسا  ياهروتسد 

« نارْمِع ِلآ  هروس  نایاپ  » 

نارمِع ِلآ  هروس  ( 146)

ص:109
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ءاسِن هروس 

ءاسِن هروس 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مانب 

ضیعبت يراوخ و  هژیو  اب  هزرابم 

يذَّلا َهّللا  اوُقَّتا  ًءاِسن َو  اریثَک َو  ًالاجِر  اـمُْهنِم  ََّثب  اـهَجْوَز َو  اـْهنِم  َقَلَخ  ٍهَدِـحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساـّنلا  اَـهُّیَاای   1
ابیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهّللا  َّنِا  َماحْرَْالا  ِِهب َو  َنُوَلئآسَت 

سنج زا  زین )  ار (  وا  رسمه  دیرفآ و  ناسنا  کیزا  ارامش  همه  هک  یـسک  نامه  دیزیهرپب ،  ناتراگدرورپ  تفلاخم )  زا (  مدرم !  يا 
وا تمظع  هب  یگمه  هکدـیزیهرپب (  ییادـخزا  تخاسرـشتنم و  نـیمز ) يور  رد   ) یناوارف ناـنز  نادرم و  ود ،  نآ  زا  درک و  قـلخ  وا 

، دوـخ نادـنواشیوخ  اـب  هطبار )  عـطق  زا (  زین )  و  دـیرب (  یم  ار  وا  ماـن  دـیهاوخ ، یم  رگیدـکی  زا  يزیچ  هـک  یماـگنه  و  دـیفرتعم ) 
.تسامش بقارم  دنوادخ  اریزدینکزیهرپ 

(147  ) مراهچ ءزج 

یماگنه هب  مدرم  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ِهّللِاب » ...  َلَئاسَت  تسا و «  رگیدـکی  زا  ندرک  لاؤس  ینعم  هب  ُلئاسَت »  هداـم «  زا  َنُوَلئاـسَت »  » 
 . تسااهرظن رد  دنوادخ  تمظع  هناشن  نیا  و  ادخ )  هب  ار  وت  ِهّللِاب ( »...  َُکلَئْسَا  » دنیوگبدنهاوخ یم  رگیدکیزا  يزیچ  هک 

ص:110

دلج 4 هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  ناوجون : www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


هدمآ يزیچ  نابهگن  ظفاح و  ینعم  هب  سپـس  دنک و  تراظن  عاضوا  هب  یعفترم  لحم  زا  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  لصا  رد  بیقَر »  » 
یعفترم ناـکم  رب  هکدـشاب  هدوـب  يرهاـظ  رظن  زا  تسا  نکمم  بـیقر  لـحم  يدـنلب  تـسا .  تراـظن  مزاوـل  زا  یناـبهگن  اریز  تـسا 

 . دشاب هدوب  يونعم  رظن  زا  تسا  نکمم  دنک و  تراظن  دریگرارق و 

مامت هک  تسا  یلیاسم  نامه  تقیقحرد  هروس  نیا  تایوتحم  اریز  تسا  ناسنا  دارفا  ماـمت  هب  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  رد  نخـس  يور 
.دنتسه دنمزاین  نآ  هب  دوخ  یگدنزردرشبدارفا 

 ، رگیدـکی قوقح  يادا  دـشاب ،  یم  عامتجا  يزاس  ملاس  ياه  همانرب  یلـصا  هشیر  هک  دـنک  یم  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  توعد  سپس 
يوقت و هناوتشپ  نودب  هک  تسا  يروما  زا  همه  اه  نیا  دننام  یگداوناخ و  قوقح  تیاعر  نامیتی و  زا  تیامح  ثرا ،  هنالداع  میسقت 

دیامرف یم  دنک ،  یم  زاغآ  يوقت  هب  توعد  اب  تسا  لیاسم  نیا  همه  يوتحم  هک  ار  هروس  نیا  اذل  دـسر ،  یمن  ییاج  هب  يراکزیهرپ 
 « . ُمُکَّبَر اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  دیزیهرپب :  ناتراگدرورپ  زا  مدرم !  يا  : » 

ءاِسن هروس  ( 148)

یعامتجا تدحو  هشیر  هک  دنک  یم  هراشا  وا  تافـص  زا  یکی  هب  دراد  ناسنا  لامعا  مامت  رب  تراظن  هک  ییادـخ  یفرعم  يارب  سپس 
 « . ٍهَدِحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  دروآ :  دیدپ  ناسنا  کی  زا  ار  امش  همه  هک  ییادخ  نآ  تسا «  رشب 
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يا و هقطنم  ینابز ،  يداژن ،  تازایتما  لیبق  زا  دنا  هدرک  تسرد  دوخ  يارب  يا  هتـسد  ره  هک  یموهوم  تاراختفا  تازایتما و  نیاربانب 
همه هک  نیا  هچ  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیابن  یمالـسا  هعماج  کیرد  تساه ،  هعماج  رد  يراتفرگ  هنوگرازه  أشنم  زورما  هک  نآ  دـننام 

 . دنرهوگ کی  زا  شنیرفآ  رد  دنرداموردپ و  کی  نادنزرفو  هتفرگ  همشچرس  لصا  کی  زا 

(149  ) مراهچ ءزج 

؟  تسیک ٍهَدِحاو »  ٍسْفَن  زا «  روظنم  مینیبب  نونکا 

ریبعت نیا  رهاظ  هک  تسین  یّکـش  رکذـم )  سنج  ینعی  یعون (  دـحاو  کی  ای  تسا  یـصخش  درف  کـی  هدـحاو  سفن  زا  روظنم  اـیآ 
هدرک یفّرعم  زورما  ياه  ناسنا  ردپ  مدآ  مان  هب  ار  وا  نآرق  هک  تسا  یناسنا  نیتسخن  هب  هراشا  دناسر و  یم  ار  یـصخش  دـحاو  نامه 
هدوب یعون  تدحو  روظنم  هک  نیا  لامتحا  تسا و  نیمه  هب  هراشا  زین  هدـش  دراو  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  هک  مَدآ »  یَنب  ریبعت «  و 

 . تسا رود  رایسب  هیآ  رهاظ  زا  دشاب 

 « . اهَجْوَز اْهنِم  َقَلَخ  َو  دیرفآ :  وا  زا  ار  مدآ  رسمه  دیوگ « :  یم  دعب  هلمج  رد  سپس 

ربتعم ریغ  تایاور  زا  يا  هراپ  هدش و  هدیرفآ  مدآ  ندب  زا  اّوَح »  مدآ « ،  رسمه  هک  دنا  هدیمهف  نینچ  ریبعت ،  نیا  زا  نارّسفم  زا  یضعب 
تاروت نیوکت  رفـس  زا  مّود  لصف  رد  دنا ، هتفرگ  نآ  رب  دهاش  ار  هدش »  هدیرفآ  مدآ  ياه  هدند  زا  یکی  زا  اّوح  دـیوگ « :  یم  هک  ار 

حیرصت ینعم  نیا  هب  زین 
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 . تسا هدش 

ءاِسن هروس  ( 150)

تسا نیا  نآ  زا  روظنم  هک  دوش  یم  مولعم  دوش و  یم  هتـشادرب  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  یماهبا  هنوگره  نآرق  تایآ  ریاس  هب  هّجوت  اب  یلو 
 . دیرفآ رشب ) سنج   ) وا سنج  زا  ار  وا  رسمه  دنوادخ  هک 

تـسا نیا  ادخ  تردق  ياه  هناشن  زا  اْهَیِلا :  اُونُکْـسَِتل  اجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتایآ  ْنِم  َو  میناوخ « :  یم  مور  هیآ 21 /  رد 
 « . دیبای شمارآ  اه  نآ  هلیسو  هب  ات  دادرارق  امش  سنج  زا  ار  امش  نارسمه  هک 

 « . دادرارق امش  سنج  زا  ار  امش  نارسمه  دنوادخ  اجاوْزَا :  ْمُکِسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهّللا  َو  دیامرف « :  یم  لحن  هیآ 72 /  رد  و 

زا هن  دادرارق  امـش  سنج  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دادرارق »  امـش  زا  ار  نارـسمه  میناوـخ « :  یم  تاـیآ  رد  هک  نـیا  تـسا  نـشور 
 . امش ندب  ياضعا 

حیرـصت هدش و  بیذکت  ادیدش  مدآ  ياه  هدند  زا  یکی  زا  اّوح  تقلخ  هدش ،  لقن  یـشایع  ریـسفت  رد  رقاب  ماما  زا  هک  یتیاور  قبط  و 
 . تسا هدش  هدیرفآ  مدآ  كاخ  هدنام  یقاب  زا  اّوح  هک  هدیدرگ 

(151  ) مراهچ ءزج 

اریثَک َو ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  دروآ :  دوجو  هب  یناوارف  نانز  نادرم و  شرـسمه ،  مدآ و  زا  دنوادخ  دیامرف « :  یم  دعب  هلمج  رد  سپس 
 « . ًءاِسن

زا اهنت  مدآ  نادنزرف  لسن  ریثکت  هک  دوش  یم  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا 
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 . تسا هتشادن  تلاخد  نآ  رد  یثلاث  دوجوم  تسا و  هتفرگ  تروص  شرسمه  مدآ و  قیرط 

اوقت يراکزیهرپ و  هب  ار  مدرم  هیآ ،  لیذ  رد  اددـجم  دراد  ملاس  هعماـج  کـی  ياـنبریز  نتخاـس  رد  اوقت  هک  یتّیمها  رطاـخ  هب  سپس 
دراد و تمظع  امـش  رظن  رد  هک  دیزیهرپب  ییادخ  زا  دیامرف « :  یم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  يا  هلمج  اج  نیا  رد  اهتنم  دـنک  یم  توعد 

 « . ِِهب َنُوَلئاسَت  يذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  دیرب :  یم  ار  وا  مان  دینک  بلط  يرگید  زا  يزیچ  دیهاوخ  یم  هک  یماگنه  هب 

ءاِسن هروس  ( 152)

 « . َماحْرَْالا َو  دیزیهرپب :  اه ) نآ  دنویپ  عطق  و  دوخ (  نادنواشیوخ  زا  دیامرف « : یم  سپس  و 

ماحرا مان  هک  اج  نآ  ات  هدـش  لیاق  محر  هلـص  يارب  نآرق  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  ّتیمها  هناـشن  ًـالوا  اـج  نیا  رد  عوضوم  نیا  رکذ 
دیردام و ردپ و  کی  زا  همه  امش  هک  نیا  نآ  هدش و  رکذ  هیآ  زاغآ  رد  هک  تسا  یبلطم  هب  هراشا  ایناث  تسا و  هدمآ  ادخ  مان  زا  دعب 
ره اه  ناسنا  همه  هب  تبـسن  امـش  هک  دنک  یم  باجیا  طابترا  دنویپ و  نیا  دنرگیدکی و  نادنواشیوخ  مدآ  نادنزرف  مامت  تقیقح  رد 

 . دیزروب ّتبحم  دوخ  یلیماف  ناگتسب  دننامه  يا  هلیبق  ره  داژن و 

 « . ابیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهّللا  َّنِا  تسا :  امش  بقارم  دنوادخ  دیازفا « :  یم  هیآ  نایاپ  رد 
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 . تسا ثداوح  ربارب  رد  امش  نابهگن  نمض ، رد  دناد و  یمودنیب  یمارامش  تاّین  لامعا و  مامت  و 

 . تسا دیکأت  يارب  قوف  هلمج  رد  َناک »  یضام «  لعف  هب  ریبعت  انمض 

(153  ) مراهچ ءزج 

؟  تسا هدوب  هنوگچ  مدآ  نادنزرف  جاودزا 

 « . دروآ دوجو  هب  یناوارف  نانز  نادرم و  شرسمه  مدآ و  زا  دنوادخ  ًءاِسن :  اریثَک َو  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  میدناوخ « :  قوف  هیآ  رد 

یـضعب رد  هک  یلالدتـسا  قـبط  هک  نیا  هچ  تسین  بّجعت  ياـج  مهداـیز  تسا و  هدـشدراو  زین  يددـعتم  ثیداـحا  رد  عوـضوم  نیا 
لزان ردارب  رهاوخ و  جاودزا  میرحت  مکح  زونه  اریز  هدوب  حابم  اه  جاودزا  نیا  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئازا  ثیداحازا 

هک دراد  یعناـم  هچ  دـشاب  هدـش  میرحت  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  راـک ،  کـی  ّتیعونمم  تسا  یهیدـب  دوـب ،  هدـشن 
 . ددرگ میرحت  ادعب  دشاب و  زیاج  یبلطم  اه  نامز  زا  يا  هراپ  رد  هک  دنک  باجیا  یحلاصم  اه و  ترورض 

جاودزا هبدقتعم  هک  یناسک  هب  ادیدش  دـنا و  هدرکن  جاودزا  مه  اب  زگره  مدآ  نادـنزرف  هک  هدـش  حیرـصت  يرگید  ثیداحا  رد  یلو 
 . تسا هدش  هلمح  دنرگیدکی  اب  اه  نآ 

ءاِسن هروس  ( 154)

نآرق رهاظ  قفاوم  هچ  نآ  ضراعتم  ثیداحا  رد  هک  دشاب  انب  رگا  و 
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 . تسا قوف  هیآ  قفاوم  اریز  دومن  باختنا  ار  لوا  هتسد  ثیداحا  دیاب  میهد  حیجرت  تسا 

یتایاور قبط  اریز  دنا  هدرک  جاودزا  نیـشیپ  ياه  ناسنا  ناگدنامزاب  اب  مدآ  نادنزرف  هک : دـنا  هداد  لامتحا  یخرب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
رد لبق  لاس  نویلیم  دـنچ  زا  ًالامتحا  ناسنا  عون  هک  دـهد  یم  ناـشن  زین  زورما  یملع  تاـعلاطم  هدوبن ،  نیمز  يور  ناـسنا  نیلّوا  مدآ 
هک مینک  لوبق  دیاب  نیاربانب  درذگ ،  یمن  يدایز  نامز  نونکات  مدآ  شیادـیپ  خـیرات  زا  هک  یلاحرد  هدرک ،  یم  یگدـنز  نیمز  هرک 

هکدراد یعنام  هچ  دـنا ، هدوب  ضارقنا  لاح  رد  مدآ  شیادـیپ  ماگنه  هب  هک  دـنا  هتـسیز  یم  نیمز  رد  يرگید  ياه  ناسنا  مدآ  زا  لبق 
هلـصوح زا  هکدراد  يرتشیب  يوگتفگ  هب  جایتحا  ثحب  نیا  .دشاب  هدرک  جاودزا  نیـشیپ  ياه  لسن  زا  یکی  هدنامیقاب  اب  مدآ  نادنزرف 

 . تسا جراخ  يریسفت  ثحب  کی 

(155  ) مراهچ ءزج 

 ( تمایق رد  لامعا  مّسجت  ام (  لامعا  ینطاب  هرهچ 

اریعَس َنْوَلْصَیَس  اران َو  ْمِِهنوُُطب  یف  َنُولُکْأَی  امَّنِا  اْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَا  َنُولُکْأَی  َنیذَّلا  َّنِا   10

 ) شتآ ياه  هلعش  رد  يدوز  هب  دندروخ و  یم  شتآ  اهنت  تقیقح ) ،  رد  دنروخ ( ،  یم  متـس  ملظ و  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک 
 . دنزوس یم  خزود ) 
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 . تسا رو  هلعش  شتآ  ینعم  هب  ریعَس »  » تسا نتخوس  شتآ و  رد  ندش  لخاد  ینعم  هب  ْیلَص »  هدام «  زا  لصا  رد  یلْصَیَس » »

رد اوران  ياه  فرـصت  نوماریپ  يدـیدش  تاریبعت  هروس ، نیا  زاغآ  رد  اذـل  تسا و  نامیتی  لاـم  ندروخ  زا  رتدـب  یتشز  لـمع  هچ  و 
 . تسا قوف  هیآ  اه  نآ  نیرت  حیرص  هک  دوش  یم  هدید  نامیتی  لاوما 

فّرصت ّقحان  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  دیوگ « :  یم  هیآ  نیا 

ءاِسن هروس  ( 156)

ْمِِهنوُُطب یف  َنُولُْکأ  امَّنِا يَ- اْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَا  َنُولُکْأَی  َنیذَّلا  َّنِا  دـنروخ :  یم  شتآ  اـهنت  ناشمکـش  رد  تقیقح )  رد  دـننک ( ،  یم 
 « . اران

قیاقح و نامتک  اب  هک  تسا  یناسک  هرابرد  نآ  دوش و  یم  هدـید  رگید  دروم  کی  رد  اهنت  دـیجم ،  نآرق  رـسارس  رد  ریبعت  نیا  ریظن 
ِباتِْکلا َنِم  ُهّللا  َلَْزنَا  ام  َنوُُمتْکَی  َنیذَّلا  َّنِا  دـیامرف « :  یم  زین  اه  نآ  هرابرد  هک  دـنروآ ،  یم  تسد  هب  یعفانم  یهلا ،  تایآ  فیرحت 

دمآرد نآ  هلیـسو  هب  دـننک و  یم  نامتک  ار  ادـخ  تایآ  هک  یناسک  َراّنلا :  َِّالا  ْمِِهنوُُطب  یف  َنُولُکْأَی  ام  َِکئآلُوا  ًالیلَق  انَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  َو 
 « . دنروخ یمن  يزیچ  شتآ  زج  اه  نآ  دنیامن  یم  مهارف  يزیچان 

ناهج رد  يدوز ،  هب  دـنروخ « ،  یم  شتآ  عقاو  رد  ناهج  نیمه  رد  اه  نآ  هک  نیا  رب  هوالع  دـیوگ :  یم  نآرق  هیآ  ناـیاپ  رد  سپس 
 « . اریعَس َنْوَلْصَیَس  َو  دنوش :  یم  يا  هتخورفارب  شتآ  رد  لخاد  رگید 
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ام رظن  زا  ناـهج  نیا  رد  هک  دراد  زین  یعقاو  هرهچ  کـی  دوخ ،  يرهاـظ  هرهچ  رب  هوـالع  اـم  لاـمعا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیازا 
 ، تسا ناهنپ 

(157  ) مراهچ ءزج 

 . دنهد یم  لیکشت  ار  لامعا  مّسجت  هلأسم  دنوش و  یم  رهاظ  رگید  ناهج  رد  ینورد ،  ياه  هرهچ  نیا  اّما 

ذـیذل و ياهاذـغ  زا  يریگ  هرهب  ناـشلمع  يرهاـظ  هرهچ  هچرگ  دـنروخ  یم  ار  میتی  لاـم  هک  اـه  نآ  دـیوگ :  یم  هیآ  نیا  رد  نآرق 
 . دوش یم  راکشآ  تمایق  رد  هک  تسا  هرهچ  نیمه  تسا و  نازوس  شتآ  اهاذغ  نیا  یعقاو  هرهچ  اّما  تسا ،  نیگنر 

 ، وا قوقح  بصغ  میتی و  لام  ندروخ  هک  هنوگ  نامه  دراد ، لمع  نیا  يرهاظ  ّتیفیک  اب  یّـصاخ  بسانت  هشیمه  لمع  یعقاو  هرهچ 
 . تسا نازوس  شتآ  لمع  نیا  یعقاو  هرهچ  دهد ،  یم  رازآ  ار  وا  حور  دنازوس و  یم  ار  وا  بلق 

فالخ ياهراک  ماجنا  زا  عنام  نیرتهب  دنراد  قیاقح  نیا  هب  نامیا  هک  یناسک  يارب   ( لامعا یعقاو  ياه  هرهچ  عوضوم (  نیا  هب  هّجوت 
اب دارفا  نینچ  مه  دعلبب ؟  دراذـگب و  ناهد  نایمرد  هتـشادرب و  ار  شتآ  ياه  هراپ  دوخ  تسد  اب  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  ایآ  تسا ، 

هب ار  میتی  لام  تسین  نکمم  نامیا 

ءاِسن هروس  ( 158)

رثا رب  اه  نآ  هک  هدوب  نیمه  نآ ،  لیلد  کی  دنداد ،  یمن  هار  دوخ  هب  ّتیـصعم  رکف  یّتح  ادخ  نادرم  مینیب  یمرگا  دـنروخب و  ّقحان 
رکف زگره  دندید و  یم  ار  لامعا  یعقاو  ياه  هرهچ  یقالخا  ياه  شرورپ  نامیا و  ملع و  تردق 
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 . دندرک یمن  ار  دب  راک  ماجنا 

هبوت شریذپ  طیارش 

امیکَح امیلَع  ُهّللا  َناک  ْمِْهیَلَع َو  ُهّللا  ُبُوتَی  َِکئآلوُاَف  ٍبیرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُمث  ٍَهلاهَِجب  َءآوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَمَّنِا   17

.دننک یم  هبوت  دوز  سپـس  دـنهد ، یم  ماجنا  تلاهج  يور  زا  ار  يدـب  راک  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  ادـخ ، يوس  زا  هبوت  شریذـپ 
 . تسا میکح  اناد و  ادخ  دریذپ و  یم  ار  یصاخشا  نینچ  هبوت  دنوادخ ،

موش و تارثا  زا  یهاگآ  مدـع  ای  تسا و  هانگ  زا  يربخ  یب  ینادان و  لهج و  نامه  ایآ  تسیچ ؟  تلاـهج »  زا «  روظنم  مینیبب  نونکا 
؟  دشاب یم  نآ  كاندرد  بقاوع 

(159  ) مراهچ ءزج 

هیآ رد  نآ  زا  روظنم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نیارق  زا  یلو  تسا  هدـمآ  ینوگاـنوگ  یناـعم  هب  هچرگ  نآ  تاّقتـشم  و  لـهج »  هملک « 
ملع و تلاح ،  نیا  رد  تسا و  نامیا  لقع و  يورین  رب  اه  نآ  ندـش  هریچ  شکرـس و  ياه  سوه  ّطلـست  زیارغ و  ناـیغط  ثحب  دروم 
هک یماگنه  ددرگ و  یم  رثا  یب  ًالمع  هتفرگ و  رارق  شکرس  زیارغ  نآ  ریثأت  تحت  اما  دور ،  یمن  نیب  زا  هچرگ  هانگ  هب  ناسنا  شناد 

 . دوب دهاوخ  ربارب  ینادان  لهج و  اب  ًالمع  داد ،  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  ملع 
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تیاکح یهانگ  نینچ  دریگ ، ماجنا  ینمشد  دانع و  راگدرورپ و  مکح  راکنا  يور  زا  هکلب  دشابن  یتلاهج  نینچ  رثا  رب  هانگ  رگا  یلو 
 . دیوشب راکنا  دانع و  زا  تسد  ددرگزاب و  تلاح  نیا  زا  هک  نیا  رگم  تسین ،  لوبق  نآ  هبوت  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  رفک  زا 

هک اج  نآ  تسا  هدومرف  نایب  يرتشیب  حیـضوت  اب  هزمحوبا  ياعد  رد  داّجـس  ماما  هک  دنک  یم  نایب  ار  یتقیقح  نامه  هیآ  نیا  عقاو  رد 
: دیوگ یم 

ءاِسن هروس  ( 160)

ْنِکل ٌنِواهَتُم  َكِدیعَِول  ٌضِّرَعَتُم َو ال  َِکَتبوُقُِعل  ٌّفِخَتْـسُم َو ال  َكِْرمَِاب  ٌدِحاج َو ال  َِکتَِّیبُوبُِرب  اَنَا  َُکْتیَـصَع َو  َنیح  َکِصْعَا  َْمل  یهِلا  » 
راکنا هار  زا  هانگ  هب  مادـقا  متخادرپ  وت  ّتیـصعم  هب  هک  یماگنه  نم ! يادـخ  َياوَه : ...  ینَبَلَغ  یـسْفَن َو  یل  َْتلَّوَس  ْتَضَرَع َو  ٌهَئیطَخ 

مدوب و انتعا  یب  نآ  هب  تبسن  متفرگ و  ّتیمها  مک  ار  وت  تازاجم  هن  دوب و  وت  رما  ندرمـش  فیفخ  رطاخ  هب  هن  مدرکن و  تیدنوادخ 
يوه و درک و  هبتشم  نم  رب  ار  ّقح  هراما ،  سفن  تفرگرارق و  نم  ربارب  رد  هک  دوب  ییاطخ  هکلب  مدرمش  کبـس  ار  ترفیک  هدعو  هن 

 « . دش هریچ  نم  رب  سوه 

 « . ٍبیرَق ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  دننک :  هبوت  يدوز  هب  سپس  دیامرف « :  یم  هدرک ،  هراشا  هبوت  طیارش  زا  رگید  یکی  هب  نآرق  سپس 

زا لبق  ینعم  هب  ار  نآ  يدایز  عمج  تسا ،  وگتفگ  نارّـسفم  نایم  رد  تسیچ ؟  کیدزن )  نامز  بیرق ( »  زا «  روظنم  هک  نیا  هراـبرد 
میالع روهظ  زا  سپ  دیوگ  یم  هک  ار  دعب  هیآ  دنریگ و  یم  گرم  ياه  هناشن  ندش  راکشآ 
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ایند یگدـنز  ًالوصا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـیاش  بیرق  هب  ریبعت  نیارباـنب  دـنناد ،  یم  نآ  رب  دـهاش  دوش ،  یمن  هتفریذـپ  هبوت  گرم 
 . تسا کیدزن  نآ  نایاپ  هاتوک و  دشاب  هچره 

(161  ) مراهچ ءزج 

ادـخ يوس  هب  دوـش و  نامیـشپ  دوـخ  راـک  زا  يدوز  هب  ینعی  دـنا ،  هتفرگ  هاـنگ  هب  کـیدزن  ناـمز  ینعم  هب  ار  نآ  رگید  یـضعب  اـما 
نآ زا  يرثا  نیرتمک  دـیوشب و  ناسنا  ناج  حور و  زا  یّلک  روط  هب  ار  هانگ  تابوسر  راثآ و  هک  تسا  نآ  لماک  هبوت  اریز  ددرگزاـب ، 
هب دـناودب و  هشیر  ناسنا  دوجو  رد  هانگ  هک  نآ  زا  لـبق  یکیدزن  هلـصاف  رد  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نیا  دـنامن و  یقاـب  لد  رد 

دهاوخ یقاب  ناسنا  ناج  بلق و  يایاوز  رد  هانگ  تارثا  ابلاغ  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ،  نامیـشپ  نآ  زا  دـیآرد  يوناث  تعیبط  لکش 
بسانم ینعم  نیا  اب  زین  فرع ،  مهف  تغل و  رظن  زا  بیرق »  هملک «  دریذپ و  ماجنا  يدوز  هب  هک  تسا  يا  هبوت  لماک  هبوت  سپ  دنام . 

 . تسا رت 

رب هک  يا  هبوت  ِهّللا ( »  یَلَع  هب «  ریبعت  دیاش  تسین و  لماک  هبوت  اما  دوش ،  یم  هتفریذپ  زین  ینالوط  نامز  زادعب  هبوت  هک  تسا  تسرد 
ریبعت نیا  اریز  دشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  دریذپب )  ار  نآ  تسا  مزال  ادخ 

ءاِسن هروس  ( 162)

لـضفت عون  کـی  دـنوادخ  فرط  زا  تسد  رود  ياـه  هبوت  شریذـپ  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  تسا و  هدـمآ  نآرق  زا  هیآ  نیارداـهنت 
 . قح هن  تسا ، 

َنیذَّلاَال َنْالا َو  ُْتُبت  ّینِا  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَا  َرَضَح  اِذا  یّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَْسَیل  18 َو 
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امیلَا اباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَا  َِکئآلُوا  ٌراّفُک  ْمُه  َنُوتوُمَی َو 

 « مدرک هبوت  نالا  دـیوگ « : یم  دـسر ، یمارفاه  نآزا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  دـب  ياـهراک  هک  یناـسک  يارب 
هدرک مهارف  ناشیارب  یکاندرد  باذـع  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نیا  دـنور ، یم  ایندزا  رفک  لاح  رد  هک  یناـسک  يارب  هن  تسین و  هبوت 

 . میا

يرگید دـید  دور و  یم  رانک  ناسنا  مشچ  ربارب  زا  اه  هدرپ  گرم ،  هناتـسآ  رد  راضتحا و  لاـح  رد  اریز  تسا ،  نشور  مه  نآ  لـیلد 
دوخ مشچ  اب  هداد  ماجنا  یگدـنز  نیا  رد  هک  ار  یلامعا  هجیتن  رگید و  ناهج  هب  طوبرم  قیاـقح  زا  یتمـسق  دوش و  یم  ادـیپ  وا  يارب 

ادیپ یّسح  هبنج  لیاسم  دنیب و  یم 

(163  ) مراهچ ءزج 

ار یشتآ  هلعش  هک  یـسک  دننامه  ددرگ و  یم  نامیـشپ  دوخ  دب  لامعا  زا  يراک  هانگ  ره  تروص  نیارد  هک  تسا  حضاو  دنک ،  یم 
 . دنک یم  رارف  نآ  زا  دنیبب  دوخ  کیدزن 

مـشچ اب  هدـهاشم  بیغ و  هب  نامیا  رب  هکلب  تسین ، اه  هدـهاشم  هنوگ  نیا  رب  راگدرورپ  شیاـمزآ  فیلکت و  ساـسا  هک  تسا  مّلـسم 
 . تسا درخ  لقع و 

تشگ یم  راکشآ  نیشیپ  ماوقا  زا  یضعب  رب  ایند  باذع  ياه  هناشن  نیتسخن  هک  یماگنه  میناوخ :  یم  دیجم  نآرق  رد  لیلد  نیمه  هب 
 : میناوخ یم  نوعرف  تشذگرس  رد  دش ،  یم  هتسب  اه  نآ  يور  هب  هبوت  باب  ، 
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َنِم َْتنُک  ُْلبَق َو  َْتیَـصَع  ْدَـق  َنْالَا َو  َنیِملْـسُْملا  َنِم  اـَنَا  َلیئارِْـسا َو  ُوَنب  ِِهب  ْتَنَما  يذَّلا  ـَِّالا  َهِلاـال  ُهَّنَا  ُْتنَما  َلاـق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَا  اِذا  یّتَح  » 
تسین و لیئارـسا  ینب  دوبعم  زج  يدوبعم  هک  مدروآ  نامیا  نالا  دز :  ادـص  تفرگ ،  ار  وا  نماد  باقرغ  هک  نامز  نآاـت  َنیدِـسْفُْملا : 

نیا زا  شیپ  و  ییوگ !  یم  ار  نخس  نیا  نالا  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  اما  مناگدش ،  میلست  زا  نم 

ءاِسن هروس  ( 164)

(1) دش »  دهاوخن  هتفریذپ  وت  هبوت  لیلد  نیمه  هب  يدوب  نادسفم  زا  هدرک و  ینامرفان 

دوخ راک  زا  یهلا  باذع  هدهاشم  اب  تمایق  رد  ناراکهانگ  هک  دوش  یم  هدافتسا  ( هدجـس هروس  12 هیآ دننام  ) نآرق تایآ  زا  یضعبزا 
هب ناشمشچ  یتقو  هک  دنتسه  ینامرجم  دننام  تسرد  یناسک  نینچ  تشاددهاوخن .  يدوس  اه  نآ  ینامیشپ  یلو  دنوش  یم  نامیـشپ 
هن ینامیـشپ  نیا  هک  تسا  نشور  دـنوش ،  یم  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  دـندرک ،  ساسحا  دوخ  يولگ  رب  ار  راد  بانط  داتفا و  راد  هبوچ 

 . تسا رثا  یب  يا  هبوت  نانچ  تهج  نیمه  هب  لماکت و  هن  راختفا و  هن  تسا و  تلیضف 

نآ زا  روظنم  اریز  درادـن ،  یتاـفانم  هنوگ  چـیه  دوـش  یم  هتفریذـپ  سفن  نیرخآ  اـت  هبوـت  دـیوگ :  یم  هک  یتاـیاور  اـب  هیآ  نیا  هّتبلا 
یخزربدید حالطصا  هبو  هدرکن  هدهاشمار  گرم  یعطق  ياه  هناشنزونه  هک  تسا  یتاظحل  تایاور 
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 . تسا هدومنن  ادیپ 

(165  ) مراهچ ءزج 

هرابرد ثحبدروم  هیآرد  ، دنور یم  ناهجزارفک  لاحرد  هک  دنتـسه  اه  نآ  دوش  یمن  هتفریذـپ  اه  نآ  هبوت  هک  یناسک  زا  مود : هتـسد 
« . ٌراّفُک ْمُه  َنُوتوُمَی َو  َنیذَّلَال  َو  تسین :  اه  نآ  يارب  هبوت  دنریم ،  یم  رفک  لاح  رد  هکاه  نآ  دیامرف « : یم  نینچاه  نآ 

(1)  . تسا هدش  وگزاب  زین  دیجم  نآرق  زا  يرگید  ددعتم  تایآ  رد  تقیقح  نیا 

هتفریذـپ اه  نآ  هبوت  هک  دـننک  یم  هبوت  عقوم  هچ  دـنور ، یم  اـیند  زا  رفک  رد  هک  یناـسک  نینچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
؟ دش دهاوخن 

اج نیا  رد  هبوت  زا  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  دوش و  یمن  هتفریذـپ  رگید  ملاع  رد  اه  نآ  هبوت  هک  دـنا  هداد  لامتحا  یـضعب 
تمحر وفع و  هب  وا  تشگزاب  ینعی  دنوادخ »  هبوت  هکلب «  تسین ،  ناگدنب  هبوت 

ءاِسن هروس  ( 166)

لاح رد  دوخ  ناـهانگ  زا  هک  یناـسک  دـیوگ « :  یم  دـنک و  یم  بیقعت  ار  يرگید  فدـه  هیآ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  یلو  دـشاب ،  یم 
 « . تسا رثا  یب  زیناه  نآ  هتشذگ  ياه  هبوت  دنتفرن ،  ایند  زا  نامیا  اب  گرم  لاح  رد  یلو  دنا  هدرک  هبوت  نامیا  تمالس و  تّحص و 

ناسنا کین  لامعا  یلوبق  طیارش  زا  یکی  میناد  یم  هک :  نیا  حیضوت 

ص:124
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 ) اه نآ  هتـشذگ  لامعا  دنـشاب ،  رفاک  یگدـنز  نایاپ  هظحل  رد  هک  یناسک  نتفر و  ایند  زا  نامیا  اب  ینعی  تسا .  نامیا »  رب  تافاوم  » 
هانگ زا  ناـنآ  ياـه  هبوت  ددرگ ،  یم  دوباـن  طـبح و   (1) تایآ حیرـص  قبط  دـنا )  هداد  ماجنا  ناـمیا  لاـح  رد  هک  یکین  لاـمعا  یتح 

 . دش دهاوخ  دوبان  یتروص  نینچ  رد  زین  هدش  ماجنا  نامیا  لاح  رد  هچرگا 

اب ناسنا ،  هک  نیا  رگید  دشاب و  گرم  ياه  هناشن  هدـهاشم  زا  لبق  هک  نیا  تسخن  تسا :  زیچ  ود  هبوت  یلوبق  طرـش  هصالخ  روط  هب 
 . دورب ایند  زا  نامیا 

(167  ) مراهچ ءزج 

ءاِسن هروس  ( 168)
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

6 يزاریش ••• مراکم  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

8 همدقم •••

11 رکنم ••• زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

13 تسیچ •••؟  رکنم »  » و فورعم » »

13 ّقح ••• هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم 

15 مالسا ••• ییوج  ّقح  حور 

16 تداعس ••• ریسم  رد  هقباسم 

18 هتسیاش ••• ناناوجون  يامیس 

25 ناگتشذگ ••• خیرات  یسررب 

28 مینک •••؟  تروشم  دیابن  یصاخشا  هچ  اب 

30 لّکوت ••• یعقاو  يانعم 

31 ادخ ••• رب  لکوت 

(169)

31 تسا ••• عونمم  یتنایخ  هنوگره 

35 دندرکن ••• تکرشداهجرد  هکاه  نآ 

37 میقتسم •••)  ریغ  شزومآ  یتیبرت (  رثؤم  شور  کی 

39 دنوادخ ••• تمعن  نیرتگرزب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تثعب 
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(170)

بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

43 دُحا ••• گنج  يور  يرگید  یسررب 

45 دوش ••• صخشم  فوفص  دیاب 

50 ناقفانم ••• ساسا  یب  ياه  هتفگ 

52 دندیواج ••• ناگدنز  نادیهش 

57 حور ••• ياقب  رب  يدهاش 

57 دَسَْالا ••• ُءارْمَح  هوزغ 

62 تسا ••• یناطیش  ياه  هسوسو  ذوفن  هناشنادخریغ  زا  سرت 

64 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ّتیلست 

66 اهراب ••• نیگنس 

68 دنوش •••؟ یمن  تازاجمودنتمعن  قرغایندرد  ناراکهانگو  نارگمتسزا  یخربارچ 

70 دنوش ••• یم  هیفصت  ناناملسم 

73 تسا ••• نالیخب  موتحم  تشونرس  تراسا  نیگنس  قوط 

(171)

76 گرم ••• یمومع  نوناق 

80 دیوشن ••• هتسخ  تمواقم  زا 
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(172)

بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

82 اه ••• یضار  دوخ  زا 

85 یسانشادخ ••• هار  نیرت  نشور  ناهج  رد  مظن  دوجو 

92 انَّبَر •••»  جنپ «  رب  لمتشم  تایآ  ّتیمها 

94 نادنمدرخ ••• همانرب  هجیتن 

97 تّقشم ••• یتخسرد و  نامیااب  دارفاودنتمعنوزانردرابودنب  یبدارفاابلاغارچ 

100 دنتسین ••• ناسکی  همه  باتک  لها 

103 نیملسم ••• يزوریپ  هدننک  نیمضت  يا  هدام  راهچ  همانرب 

108 هدش •••؟ هدافتسا  ( دیاش  ) َّلََعل هملک  زا  نآرق  رد  ادخ  قلطم  ملع  دوجواب  ارچ 

110 ءاِسن ••• هروس 

110 ضیعبت ••• يراوخ و  هژیواب  هزرابم 

115 تسا •••؟  هدوب  هنوگچ  مدآ  نادنزرف  جاودزا 

116 تمایق •••)  رد  لامعا  مّسجت  ام (  لامعا  ینطاب  هرهچ 

(173)

119 هبوت ••• شریذپ  طیارش 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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